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Per Westerstrand. Efter litografi af J. Cardon

i Kungliga teaterns porträttsamling.

Då den Kungliga teaterns chef Bernhard von

Beskow, trött på intriger, tidningsgnat och motig-

heter af alla slag, 8 april 1832 anhållit om tjänst-

ledighet på grund af förstörd hälsa, misstänkte de

flesta, att det var för att aldrig mera återtillträda

sysslan, och detta visade sig också vara alldeles rätt

gissadt. För den återstående delen af spelaret till-

förordnades såsom chef teaterns dåvarande andre di-

rektör, öfverste Törner, hvilken redan en gång förut

under några månader 1818 stått i spetsen för inrätt-

ningen, och 7 juli 1832 utnämndes till förste direktör

för Kungl. Maj:ts hofkapell och spektakler den ny-
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bli fne presidenten Per Westerstrand, den siste af

dessa ämbetsmän som fingo stoltsera med fältmar-

skalks rang.

Westerstrand var född 27 februari 1785 i norra

Kalmar län och son till en fattig komminister där-

städes. Utrustad med så mycket rikare gåfvor på
hufvudets vägnar blef lian prydd med den akademi-

ska lagern i Uppsala 1809, ägnade sig åt ämbets-

mannabanan, förordnades bland annat till revisor i

generalkrigskommissariatet vid svenska armén i

Tyskland 1813—1814 och steg småningom ända till

presidentvärdigheten i statskontoret. Han var en i

allo högst betydande man, som ursprungligen gjorde

sin lycka genom uppställning af ett nytt formulär

för rikshufvudboken, och ansågs såsom en utmärkt

skicklig ämbetsman. Men trots sitt kända nit och

sin plikttrohet i tjänsten förstod han ändå att finna

tid för skämtet och löjet inom den talrika vänkrets,

hvarest han* på det mest älskvärda sätt spred glädje

och munterhet omkring sig. "Vid Östgöta gillets

samkväm" — säger en flitig deltagare i dessa nöjen

— "öfverträffade Westerstrand sig själf såsom tref-

nadens eentralsol, och det var en fröjd att se honom
och höra honom, där han likt pukslagaren bakom
sina pukor med punschslefven i sin hand stod bak-

om gillets två stora bålar (en present af konsul

Letterstedt på Kap), skänkte flitigt i och sjöng sin

'Vänskap manar oss till bålen' eller 'Skåla ni, jag

hellre dricker'."

Äfven inom det lysande sällskapet Par Brikoll var

han högt uppburen, och hans vackra röst tjusade i

yngre år bröderna genom det mästerliga återgifvan-



det af hans favoritskald Bellmans sånger och epist-

lar. 1833 utkorades han till Brikolleriets stormästare,

hvilken befattning han innehade i tjugufyra år ända

till sin död. Han åtnjöt en oförliknelig popularitet,

Per Westerstrand med Far BrikoUsinsigniernu.

Efter oljemålning tillhörig sällskapet P. B.

och till hans minne instiftade sällskapet en guld-

medalj, den s. k. Westerstrandska medaljen, som

inom detsamma utdelas åt bröder för utomordent-

liga förtjänster om sällskapet.

Redan 1818 blef han ledamot af Musikaliska aka-

demien och offentliggjorde senare en samling trior

för mansröster kallad "Sillsalaten", däri åtskilliga

sånger äro af honom själf komponerade, ursprung-

ligen till brikollisternas fröjd och gamman. Han har
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till svenskan öfverflyttat flera operatexter såsom
Euryanthe, Hugenotterna och Zampa samt ntgifvit

Dikter och Metriska öfversättningar. Dock torde

hans försök att tolka Schillers "Das Lied von der

Glocke" få betraktas såsom mindre lyckadt.

Huruvida hans val till den Kungliga teaterns chef

var så särdeles förmånligt, kan emellertid starkt

ifrågasättas. Med alla sina stora förtjänster saknade

han nämligen den skarpare kritiska förmåga och den

djupare människokännedom, som på denna post äro

så nödvändiga, och ägde dessutom för litet härskar-

talang för att kunna styra ett så oberäkneligt släkte

som scenens folk. Ej så få bland de manliga sujet-

terna, hvilka förut af sina högtuppsatta styresmän

hållits på respektfullt afstånd, missbrukade nu mer
än lofligt det brorskap, som det glada Brikolleriets

vanor skänkt dem, och satte sig på näsan af sin

ärade chef, som i öfverseende beskedlighet lät när-

gångenheten oanmärkt passera. Hans oförmåga att

säga nej var rent af underbar. Allt hvad personalen

•önskade och begärde af honom lofvade han med hand
och mun, men hade sedan det obehaget att ofta nog

nödgas från kansliet sända skriftliga afslag på det

nyss beviljade, emedan det helt enkelt af olika an-

ledningar befanns omöjligt att villfara. Detta alst-

rade så småningom ett stigande missnöje, som redan

efter ett par år'kräfde hans tillbakaträdande från

chefsposten, men som visserligen åter smälte bort,

när han slutligen afgick.

Ett talande bevis pä hans goda hjärta var, att

han aldrig nändes väcka de hemmavarande, när han

litet beskänkt kom hem om morgnarna från Brikol-
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leriets den tiden af inga förhatliga restriktioner

klafbundna fester eller från andra dylika tillställ-

ningar. Han satte sig då i trappan utanför sin bo-

ställsvåning i teaterhuset en trappa upp åt Jakobs-

torg och sof där den rättfärdiges sömn, tills famil-

jen omsider vaknade. Vi pojkar, som dagligen

sprungo i teatertrapporna — nära släktingar till mig
bodde i samma uppgång — betraktade alltid med
skygg vördnad det hörn i förstugan, där vi visste

att "den vidtberömde presidenten" brukat taga sin

lilla morgonslummer, en känsla som icke litet ökades,

då vi själfva längre fram i tiden blifvit välbeställda

brikollister.

Westerstrand gifte sig 1816 med Kristina Wikman-
son, dotter till Haydns ende efterföljare i vårt land,

musikern Johan Wikmanson, och i sin ungdom myc-

ket känd i Stockholm såsom den förnämsta amatris-

skådespclerskan i sällskapet "Nytta och nöje" (se del

V, sid. 181). Makarnas yngre dotter Hertha, född

1821, var en bländande koloratursångerska, som med
största lätthet utförde de svåraste fioriturcr i en

violinkonsert. Ehuru icke särdeles stark ägde hen-

nes röst ett det rikaste själsuttryck och en tjuskraft,

som oemotståndligt ryckte åhörarna med sig. Våren

185e3 debuterade hon med mycket bifall på hoftea-

tern i Koburg såsom Marie i "Regementets dotter"

och Rosina i "Barberaren i Sevilla" samt anställdes

under följande spelar \iå de bägge hofteatrarna i

Koburg-Gotha, där hon utförde en mängd framstå-

ende roller såsom Zerlina, Nattens drottning, Amina,

Isabella, Adina och Margareta af Valois. Spelåret

1855—1856 engagerades hon vid vår kungliga scen,
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där hon med stort beröm sjöng de förnämsta sopran-

partierna i Mozarts, Rossinis, Donizettis, Flotows

och Meyerbeers operor. Året därpå uppträdde hon
med erkänd framgång på konserter i Paris och Lon-

Hertha Westerstrand. Efter teckning af M. Röhl.

don. Emellertid drog hon sig snart ifrån det offent-

liga lifvet, som det sades på grund af olycklig kär-

lek, och bosatte sig på Åkers styckebruk invid Marie-

fred hos sin äldre syster och svåger, där hon dog

1887. Hennes bror Karl Adil, född 1817, kammar-
junkare 1842, kammarherre 1854, död 1889, var ett par

gånger under 1850-talet tillförordnad direktör for

Kungliga teatern. I motsats till sin far talade han

i allmänhet mycket litet, var känd för sin utsökta
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toalett och ansågs såsom ett verkligt modelejon lik-

som hans intime vän protokollssekreteraren Bäck,

gemenligen kallad Göta lejon. Han kurtiserade näm-
ligen samtidigt tre vid Kungliga teatern anställda

K. A. Westerstrand. Efter teckning af M. Röhl.

damer, hvilkas namn slutade på ström och således

ansågos representera de tre strömmarna i Götalands
vapen.

Presidenten Westerstrand var såsom teaterchef i

början ofantligt afhållen på grund af sin hjärtlig-

het, uppriktiga vänlighet och humanitet mot scenens

folk, hvilka han äfven visade en stor gästfrihet, både
då han residerade i operahuset och sedermera i sin

bostad vid Blasieholmstorg i det Bruhnska huset.
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Sålunda berättade en af deltagarna, att, då presi-

denten fyllde sextiosex år, uppvaktades han på morgo-
nen af operans sångare och orkester med en musika-
lisk hyllning samt med ett tal af teaterns dåvarande

^

Julie Berwald. Efter teckning af M. Röhl.

doyen Nils Almlöf. På kvällen var teaterns hela

personal inbjuden till stor supé i den forne chefens

våning, där sång, musik och dans lifvade festen, ocli

den åldrige värden roade sina gäster med att själf

sjunga några af sina glada visor. Man såg där Nils

Almlöf och Dahlqvist vandra omkring såsom ett par

mäktiga rivaler inom den dramatiska konstens rike

liksom Olof Strandberg och Eudolf Walin voro huf-
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vudet högre än allt sångarfolket, och Berwald, Kan-
del och d'Aubert glänste bland orkesterpersonalen.

Den skönaste bland alla damerna var obestridligen

den framstående sångerskan Julie Berwald, hofka-

pellmästarens fagra dotter, som följande år blef fri-

herrinna Knut Åkerhielm. Möjligen kan här för-

tjäna antecknas, att det var på en af de där Wester-

strandska supéerna som "Gluntarna" sjöngos första

gången i Stockholm af Gunnar Wennerberg själf

och Otto Beronius med Eugéne Stedingk, den blif-

vande teaterchefen, vid pianot.

Per Westerstrand adlades 1842 och afgick 1851 från

sitt presidentämbete. 23 oktober 1857 dog han helt

plötsligt hos sin måg Rönqvist, innehafvare af Åkers

bruk, efter att ha bevistat en bröllopsfest, som denne

tillställt för sin inspektor. Talis Qualis hyllade hans

minne i ett längre kväde, där det bl. a. heter:

"Liksom en afbränd tomt är vårt gemak,

och Glädjen, hvilken var som barn i huset,

går nu — en husvill pilt, som knappt har tak --

och letar sin förbrunna värld i gruset.

Och tårar hafva rikligt strömmat nu,

från det vi sågo dina ögon brista.

Ja, ingen konung kanske fått som du
så rena ädelstenar i sin kista.

Hvad var då grunden till din stora makt?

Det var den grund som blir evinnerliga,

det var den kärlek du ådagalagt,

allt samlifs grundsten just — det innerliga.
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Det var din tanke, som ej tänkte argt,

det var din hiig, som ingens ofärd ville,

det var din hand, som aldrig mätte kargt,

det var ditt lijärla, färgadt af ditt snille.

Hvad vore jorden, om ej glädjen fanns?

En tnfva med ett plundradt fågelnäste.

Men ntan jämvikt i sig, utan sans,

förlorar själfva glädjen snart sitt fäste.

Det visste du. Och därför var ditt lif

ateniensisk sans i hvarje gille —
och ändock mer än grekiskt tidsfördrif,

det var ett romerskt allvar, då du ville.

Öfverste J. P. Törner (se del III, sid. 166), som då

var 64 år gammal, öfverfördes 13 juli 1832 till indrag-

ningsstaten med en pension af 1,200 rdr, och samma
dag utnämndes till andre direktör och chef för tea-

terns ekonomiska afdelning kamreraren i krigskolle-

gium, sedermera krigsrådet Karl Forsberg, född 2

mars 1793. Han var en fin och älskvärd samt ovan-

ligt sirlig man af den gamla skolan, och enligt all-

männa meningen kunde teaterns ekonomiska ange-

lägenheter icke läggas i bättre händer än då de öfver-

lämnades åt hans öfverlägsna förvaltningsförmåga.

Kammarherre Beskow presenterade å teatern 17 juli

för personalen de nya styresmännen, och dessa utveck-

lade genast en mycket liflig verksamhet.

Ekläreringen, som alltid varit betungande för tea-

terkassan ställdes på entreprenad. Det uppskjutna
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Presidenten ^^'esterst^and och krigsrådet Forsberg Efter lavyr

af U. Torsslow i Musikiiist. museum.

förslaget om den gamla stående parterrens förvand-

ling till en sittande nedre amfiteater med tre bänk-

rader genomfördes nu och vann i allmänhet publi-

kens bifall, ehuru somliga knotade öfver att de nya

sittplatserna voro väl trångt tillmätta. Endast det

lediga rummet på båda sidor om öfre amfiteatern

upplåts för stående spektatörer, tjugufyra personer

å hvardera sidan. Andra, tredje och fjärde raderna

fingo numrerade platser, hvarvid priset för andra

bänkraden nedsattes i samma mån som det höjdes

2 — Svenska teatern VI.
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å första bänken. Dessutom infördes en strängare

kontroll för inträde i teatersalongen. I midten af

augusti utfärdades nya reglementen icke blott för

teaterns arbetare vid maskineriet och verkstäderna

samt för de personer, som med eldsläckningsanstalter-

na ägde befattning, utan äfven för vaktbetjaningen

vid salongen och de yttre ingångarna. I § 8 af det se-

nare fanns ett moment, som, efter hvad det förefaller

mig, borde många gånger åstadkommit större förar-

gelse än egentlig nytta. Det hade följande lydelse:

"Att som inga contra-marker vid salonens inre dörrar

meddelas de Spektatörer, hvilka, sedan Spektaklet

börjat, från sina platser utgå, Vaktmästarne böra

begära de utgåendes namn samt åt deras yttre ut-

seende därjämte ägna den uppmärksamhet, att be-

tänklighet och hinder för deras åter insläppande i

Theater-Salonen icke vid återkomsten må uppstå".

Icke liten personkännodom fordrades sålunda af dessa

betjänte, då de vid obehörigas insläppande miste sin

aftonpenning och vid tredje gången förnyad oupp-

märksamhet kunde af direktionen afskedas.

På nyåret 1833 blefvo teaterns gallerförsedda

avantscener tillslutna för allmänheten. Det okynne,

som i dessa undangömda vrår länge bedrifvits af

personer, hvilka där råkades mindre för att njuta af

de sceniska föreställningarna än för att obemärkt

kunna öfva själfsvåld, hade väckt rätt mycken för-

argelse både i salongen och på scenen. Det hände

icke sällan, att artister, som kommo för nära gall-

ret, handgripligen förolämpades af något upprymda

spektatörer bakom detsamma, hvilka ej kunde igen-

kännas till följe af det skyddande stängslet. Ja! man
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Plan öfver Kungliga teaterns salong efter förändringarna 1832.

hade till och med gått så långt i oförsynt närgången-

het, att man nupit de på scenen agerande i benen.

Direktionens åtgärd var således fullt befogad. loko

förty rörde genast tidningen Fäderneslandet larm-

trumman, hotade med kammarrätten, m. m. Äfven
Aftonbladet var missnöjdt och ansåg, att direktionen

ägde verksammare medel uti vaktmästare och mili-

tärvakten på stället.

Ett ofog, som under årens lopp alltmera insmugit

sig vid teatern, var att en massa gatpojkar, hvilka
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tycktes utgöra en formlig liga, om söndagarna och

abonnemangsonsdagarij a köpte upp tredje och fjärde

radens biljetter, hvarpå de i stora förstugan åt

Gustaf Adolfs torg omringade den biljettköpande

allmänheten och erbjöclo dessa inträdeskort till köps

med 50 % förhöjning. Ville man icke köpa af dem,

öfverföUo de en med okvädingsord och skuffningar.

Teaterdirektionen försökte hösten 1834 förhindra

detta obehöriga biljettmångleri, men det orsakade

endast ytterligare oordningar och våldsamheter, hvar-

för i medio af december anmälan gjordes till öfver-

ståthållarämbetet. Detta förklarade sig allenast äga

rätt att öfvervaka ordning och skick inom teaterhu-

set och lofvade göra detta. Denna polisens tillsyn

måtte emellertid icke varit effektiv eller råkat i

glömska, ty på nyåret 1836 klaga flera insändare i

pressen öfver den mängd af pojklymlar, som för-

följt dem med utbjudande af entrébiljetter och för-

fördelat dem, då de icke velat inlåta sig med dessa

slynglar. På direktionens förnyade anmälan utfär-

dades då en kungörelse 6 februari 1837, hvari stad-

gades ett vite af 3 rdr 16 sk. bko för olofligt för-

säljande af teaterbiljetter inom själfva operahuset

dess förstugor och porlar. Men ingenting hjälpte.

I januari 1838, då tillströmningen till teatern tillfäl-

ligtvis blef större än den varit på länge, klagades

ånyo i Dagligt Allehanda öfver dessa månglare, som
om morgnarna, när biljettluckan öppnades, knuf-

fade undan andra köpare och, sedan de tillskansat

sig så många biljetter de kunde, helt öppet redan på

förmiddagen utbjödo dessa mot 50 % förhöjning.

Ofverståthållarämbetet lät då i pressen flera gånger
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införa och i teaterns förstugor anslå ordalydelsen i

1837 års förordning samt skärpte polisbevakningen.

Spektatörernas ofredande stäfjades visserligen där-

igenom, m3n manglandet fortfor i det tysta, ty för-

tjänsten öfvergick det möjligen inträffande vitesbe-

loppet många gånger om.

Alltsedan den dramatiska och den lyriska scenen

blifvit hopförda nnder samma tak, hade ständiga

klagomål försports öfver de svårigheter detta med-

förde både från konstnärlig och praktisk synpunkt.

Redan grefve Puke hade i sina årsredogörelser på-

pekat dessa missförhållanden. Som förut omtalats,

blef talpjäsernas dagkostnad på operascenen ända

till fyrtio procent dyrare än på den mindre teatern.

Man måste ofta arbeta om nätterna för att hinna

med dekorationernas omflyttning. "Att endast äga

den stora operateatern" — skrifver grefve Gustaf

Löwenhielm till Beskow från Paris 1831 — "är ett

fördärf för hela den delen af repertoaren, som utgö-

res av operett och mindre talpjäser. Den bästa tafla

lider af en disproportionerad bakgrund och ram.

Dessutom har akustiken andra regler för sång, andra

för tal, andra för den ampoulerade melopea, som kal-

las tragisk vers, samt för det vrål, som den svarta

dramen fordrar, andra för den fint nyanserade,

nästan läspande Marivaudagen. När de måste skri-

kas, förlora komiska maliser och salongsjoller allt

sitt behag och ofta t. o. m. sin betydelse. Ofantligen

ridikylt är att se Föragifna skatten spelt under tak-

himlar så höga som Armidas slott och under en

avantscenhöjd som ett tempel." Han omtalar, att

man på de stora Paristeatrarna vid småpjäsers gif-
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vande med mycken fördel begagnar sig af den s. k.

Harlekinsmanteln, d. v. s. ett framför första kulis-

sen anbragt neutralt draperi, som från takets midt

löper utefter sidorna och därigenom förminskar sce-

nen till önskad litenhet. Eumsdekorationen därin-

nanför består af slutna väggar och heltäckt tak,

hvarigenom dels rösten tvingas helt och hållet utåt

salongen i stället för att delvis gå upp i suffiterna,

dels låter de agerande komma in på scenen genom
riktiga dörrar i stället för att de nu springa in och

ut mellan de öppna sidokulisserna, någonting som
naturligtvis i hög grad stör åskådarnas illusion.

Almlöf fick under sin Parisvistelss tillfälle att se

fördelarna af denna "Harlekinsmantel", men det lyc-

kades ej direktionen att få dessa anordningar här

genomförda förrän 1834.

De under Beskows direktörstid afskaffade opera-

maskeraderna återupplifvades. På den första, fre-

dagen 7 december, kommo ej mer än sex- ä sjuhun-

dra personer, men den andra i början af januari be-

söktes af öfver tusen deltagare. I febiniari och mars

gåfvos ytterligare två maskerader, hvilka tillförde

kassan ej så obetydliga inkomster. Och dock hade

de svåra medtäflare i lördagsmaskeraderna i det s. k.

Kirsteinska huset vid Klara Strandgata, hvilket då

ägdes af hofrättsrådet Argillander. Allt var där på

det bekvämaste anordnadt för publiken. Man hade

två danssalonger med hvar sin orkester, särskilda

omklädningsrum med kostymer att hyra och stort

utrymme. Icke mindre än åttahundra personer voro

till exempel närvarande på balen 30 november. På

damemas sida rådde en rätt stor omväxling i kosty-
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mer, under det att de flesta manliga gästerna före-

drogo att alldeles som i våra dagar uppträda oma-
skerade.

För att jämte teaterns styresmän utarbeta repor-

toaren, fördela rollerna, m. m. tillsattes, efter ett af

Maskeradbal i Kirsteinska huset. Efter teckning af F. Tollin.

hrr Almlöf och Torsslow till direktionen ingifvet

skriftligt förslag, en kommitté bestående af tre le-

damöter, hvilka teaterpersonalen, d. v. s. teaterns

lottägare, fingo rättighet att själfva välja ibland

sig, och blefvo Torsslow, Almlöf och Fredrik Kin-

manson därtill utsedda. De voro dock endast råd-

gifvande. Direktionen ensam ägde beslutanderätten.
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På det att läsaren genast måtte få en någorlunda

klar öfverbliok af teaterns verksamhet under den

Westerstrandska regimens första arbetsår, meddelas

här en uppgift på de pjäser, som då framfördes på
scenen jämte antalet gånger. Jag har förut påpekat,

men anser mig böra upprepa det, hurusom man på
grund af den dåtida regelmässiga teaterpublikens få-

talighet var nödsakad att hålla en ständigt växlande

spellista, alldenstund man ej kunde med fördel ge en

redan spelad pjäs mer än några få gånger under

hvarje spelar, ibland ej mer än en eller två. Till

följe af därför oundgängliga minnesrepetitioner på
under föregående spelar eller kanske med flera må
nåders mellanrum gifna stycken fördröjdes framfö-

randet af nya större pjäser, som kräfdeen långvari-

gare inöfning, tillsynes oskäligt länge. Den första

musikaliska nyheten under detta spelar framträdde

sålunda ej förrän kort före jul, och den första mera
märkliga tilldragelsen på dramatiska scenen ägde ej

rum förrän i början af mars. Spellistan innehöll

följande stycken i bokstafsordning, de nya kursive-

rade: Aline (2 gånger), Amanda (1), Azemia (4),

Barberaren (op. 1), Baschan i Suresne (4), Befriade

Jerusalem (4), Begge arrestanterne (4), Begge sa-

voyardgossarne (2), Begge talismanerne (2), Bildhug-

garen (2), Blykamrarne (1), Brodertvisten (1), Båda
Figaro (1), Califen (3), Carolus Magnus (2), Charla-

tanerne (1), Colin och Babet (1), Cora och Alonzo (5),

Crispin medicus (1), Don Juan (2), Elake husbonden

(7), Eldprofvet (2), En egendom till salu (1), En ko

mik balett (1), En timmes roman (2), Epigrammet
(2), Ett divertissement af dans (1), Ett ögonblicks
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oförsigtighet (7), Eugenie (2), Falkland (1), Falska

Qatalani (3), la Famille des innocens (2), Fanclion

(2), Felsheims husar (5), Femton år i Paris (1), Feo-

dor och Maria (1), Fidelio (2), Figaros bröllop (kom.

2), Figaros bröllop (op. 1), la Fille mal gardée, (3),

Fra Diavolo (7), Fredrik och Christine (2), Friskyt-

ten (3), Frontin gift ungkarl (1), Föregifna skatten

(1), Förmente prinsen (1), Förställda enfaldigheten

(2), de Förtrogne (11), de Gifta (8), Giftermål på gam-
la dagar (1), den Girige (2), Grefvarne Klingsberg

(2), Grefven af Castelli (1), Grefven af Walltron (1),

Gubben i bergsbygden (3), Handsekreteraren och

kocken (4), Hamlet (1), Hedvig eller Banditbruden

(6), Hernani (10), Herr Des Chalumeaux (1), Hofnar-

ren (6), Hvita frun (1), Häftige friaren (1), India-

nerne i England (2), Intrigen i fönstren (2), Jag be-

drar mig aldrig (2), Iphigenie den andra (1), Jenny
(2), Johanna af Montfaucon (2), Kabal och kärlek (2),

Kapten Puff (2), Korsfararne (3), Kronfogdarne (4),

Lebeman (1), Lilla matrosen (2), List mot list (1),

liouise och Walborn (2), Lyckligaste dagen i min
lefnad (3), Löjliga mötena (1), Löjliga slägten (2),

Mannen och älskaren (1), Marie eller Bröllopsfesten

(7), Marlboroughs uniform (1), Marton och Frontin

(2), Missämja och försoning (1), Nya egendomsherrn

(2), Nya garnison (6), Nya öfversten (3), Nya Nar-

cisse (3), Optimisten (2), Osynlige bröderne (1), Pas-

sionen och förnuftet (2), Portraitet (2), Preciösa (6),

Prolog (5), Putsmakaren (4), Pådiktade galenskapen

(1), Richard Lejonhjerta (2), Sannljugaren (3), den
Sedesamma (2), Shakspeare kär (2), Sjöfröken (4),

Skulden (2), Skådespelaren på resa (3), Slottet Mon-
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tenero (2), Snöfallet (1), Stråtröfvarena (1), Svante

Sture (1), Sömngångerskan (1), Tartuffe (2), Therese

(3), Tillfälle gör tjufven (5), Toni (5), Trollflöjten

(3), Två ord (4), Ungdom och dårskap (3), Unge arre-

stanten (1), Unge gifte mannen (2), Wallensteins död

(2), Vattendragaren (4), Victor eller Skogsbarnet (1),

Virginia (1), Visan (4), Yelva (5), Zelindas kröning

(1), Ålderdom och dårskap (5).

Af dessa 126 uppförda stycken voro 42 musikpjäser,

hvaraf endast 2 nyheter, 76 talpjäser, hvaraf 15 nyhe-

ter, och 8 baletter. Dessutom gåfvos 3 konserter.

Flera af de bättre nyheterna voro Beskows för-

tjänst, emedan de redan voro af honom anskaffade

eller förberedda. Ej mindre än fjorton af de pjäser,

som under spelåret stodo på repertoaren, försvunno

med dettas utgång alldeles från Kungliga teaterns

affischer nämligen "Yelva", "List mot list", "Löjliga

slägten", "Marton och Frontin", "Pådiktade galen-

skapen", "Victor eller Skogsbarnet", "Visan", "Skå-

despelaren på resa", "Missämja och försoning",

"Toni", "Azemia", "Optimisten", Du Puys "Ungdom
och dårskap", och Aubers "Snöfallet".

Sommaren 1832 var särdeles regnig och otreflig.

Under senare hälften af juli stod regnet nästan dag-

ligen som spön i backen, och tidningarna uppmanade
direktionen att börja spektaklerna tidigare än van-

ligt för att bereda stockholmarna någon förströelse,

då de ej kunde vistas utomhus. Visserligen hade

Strömparterren, som under sommaren blifvit på det

smakfullaste sätt anordnad till allmän promenad-
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plats, 18 augusti upplåtits för allmänheten, och kon-

ditor Bährenz gjorde allt för att förnöja gästerna i

det nya etablissemanget, men det förslog icke långt.

Ändtligen 24 augusti kl. 6,30 e. m. återöppnade Kung-
liga teatern sina portar och det under goda auspi-

cier. Icke blott den fula väderleken, utan också

publikens nyfikenhet att se den nya direktionens an-

ordningar med platsernas indelning m. m. fyllde sa-

longen en tid framåt. Man inledde spektaklernas

rad med en repris af den omtyckta Scribeska kome-

dien ^'Passionen och förnuftet" jämte y>Två ord'' till

afslutning, ett program där publiken fick tillfälle

att hälsa välkomna nästan alla sina favoriter: Alm-

löf, Torsslow, Fr. Kinmanson, Sevelin, K. Fr. Berg,

Sällström, Charlotte Ihnkson, Elise Frösslind och

Karolina Bock. Egendomligt nog spelade man då

aldrig om lördagsaftnarna, hvilka nu äro för tea-

terns ekonomi de fördelaktigaste. Eedan vid andra

representationen, söndagen 26 augusti, gafs den för-

sta nyheten "Yelva", skådespel av Eugéne Scribe m. fl.

i två afdelningar, af hvilka den förra spelar i Paris,

den senare i Kyssland. Den unga ryskan Yelva

är stum, alltsedan hennes grefliga föräldrars slott

plundrades och de själfva mördades af fransmännen

under kriget 1812. Hon blef räddad af en fransk

officer, grefve Césanne, och har uppfostrats jämte

dennes son i Frankrike. De förälska sig i hvarandra,

men den unge grefven skall gifta sig med en rysk

grefvedotter och reser. Just då bröllopet skall firas,

träffas de unga igen, och genom en ny förskräckelse

återfår Yelva talförmågan, hvarefter upplösningen

följer af sig själf. Elise Frösslind utvecklade i titel-
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rollen, den enda betydande i stycket, all den ut-

trycksfulla mimik, hvaraf hon var mäktig, och

gjorde den därigenom så underhållande den kan bli,

men pjäsen vann dock ingen större framgång och

gafs endast fem gånger. I landsorten däremot hade

skådespelet sedan ett par år stått på den Djurström-

ska truppens repertoar ooh gjort stor lycka genom
mamsell Hoffmans utmärkta spel, om hvilken fram-

stående aktris vi längre fram få tillfälle att tala, då

vi komma att sysselsätta oss med landsortens mera
framstående teatersällskap.

Ett par andra nyheter voro en komedi på vers

i tre akter kallad "De gifta eller Missvårda ej

behagen", efter dåtidens sed att låta en undertitel

förklara styckets innehåll, af baron de Lesser, den

lycklige författaren till den roliga enaktaren "Herr

Des Chalumeaux" och den äfven mycket omtyckta

treaktskomedien "Den höge rivalen". Baronens vers

hade förtjänstfullt tolkats af den flitige pjäsöfver-

sättaren hofmedikus Gustaf Elgström och framsades

särdeles väl af de tre utmärkta rollinnehafvarna

Torsslow (herrn), Charlotte Erikson (frun) och Sara

Torsslow (kusinen). Stycket kunde också ges åtta

gånger under spelåret. Sämre tur hade den andra

noviteten "Missämja och försoning eller Bref och

postscriptuni**, ett oskyldigt småpjoller i en akt, som
aldrig mera återkom på affischen. Hyckert i peruk-

makaren Krantz' skepnad och Elise Frösslind som
dennes hustru hade haft besväret att lära sig

skräpet.

Under hösten och vintern uppfördes några .andra

småsaker på talscenen. I november gafs f. f. g. "Hof-
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narren'*, komedi i två akter af Mélesville och Xavier.

Styckets brister öfverskyldes af Lars Hjortsbergs

förträffliga spel såsom skolmästare och ofrivillig

hofnarr. Torsslow i hertigens af Ferrara roll och

Almlöf som hans minister voro äfven utmärkta, och

Emilie Högquist vann bifall genom ett sant och

otvunget återgifvande af den undergifna, men ömma
och själfulla Paola, magisterns systerdotter och den

blifvande hertiginnan. Pjäsen, som samlade fullt

hus äfven vid andra uppförandet, gafs sju gånger

under spelåret. Då skolmästaren på premiären bland

sina papper på bordet letade efter kartor öfver Ryss-

land och Portugal och frågade sin gamla Susanna,

om hon icke sett deni, svarade hon bland annat, att

"det kommit en stor plump på Rj^ssland". Vid se-

nare föreställningar hade plumpen, efter hvad teater-

skvallret visste förmäla, till följe af en vänlig på-

stötning från vederbörligt håll blifvit öfverflyttad

på Portugal. — Kort före jul gafs den roliga två-

aktskomedien *'De förtrogne", skrifven redan 1811

af Adolf Miillner, författaren till det dystra sorge-

spelet »Skulden». Innehållet är i korthet att von

Maltens systerdotter Sophie älskas af Henrik von

Strahlen. Till följe af en duell måste denne fly, men
återkommer under en trädgårdsmästares förklädnad

för att få träffa sin älskade. Under hans frånvaro

har von Malten (Fr. Kinmanson) planlagt ett gifter-

mål mellan Sophie och en ung sprätthök von Saar.

Emellertid finnes en tredje aspirant på den vackra

flickans hand, en major von Hagen, hvilken för att

kunna nalkas henne förklädt sig till ridknekt och

såsom sådan tagit tjänst hos von Malten. Henriks
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hjälpa sig. Han å sin sida förtror sig till den pigga

kammarjungfrun Lisette, hvilket får en önskad ut-

gång. Dessa intrasslade förhållanden ge anledning

till en mängd roliga förvecklingar, hvilka i förening

med den lätta och lifliga dialogen mycket intresse-

rade publiken och underhöll en ständig munterhet i

salongen. Dessutom spelades stycket särdeles väl.

Almlöf utvecklade som majoren en istörre otvungen-

het än han vanligtvis var mäktig i lustspelet. Char-

lotte Ficker i sitt naiva spel som Sophie och fru

Erikson och Torsslow i Lisettes och Henriks roller

voro förträffliga. Mest roade dock Sevelin som den

löjlige och skorrande sprätthöken von Saar, i hvil-

ken figur han härmade ett kändt Stockholmsorigi-

nal. Stycket har i våra dagar gifvits på en af den

gamla Dramatiska teaterns elevuppvisningar den ti-

den dessa voro offentliga och väckte äfven då myc-
ken munterhet bland publiken, väl inöfvad som ko-

medien var af nybörjare, hvilka sedan vetat för-

skaffa sig ett namn inom teatervärlden.

I januari 1833 uppfördes för första gången en af

Kotzebues tarfligaste farser *^PutsmakarerC* . Hyckert

ådagalade i titelrollen stor liflighet i gester och min-

spel under de tre akter stycket pågick, men ansågs

ha väl mycket fallit för sin svaghet att imitera Tors-

slow i hans komiska roller. Påföljande månad gafs

"Ett ögonblicks oförsigtighet'\ en obetydlighet i en

akt, särdeles väl spelad af Charlotte Erikson samt
herr och fru Torsslow. Stycket var öfversatt af rytt-

mästaren Fredrik Kosenborg, hvars för scenen allt-

för trögkörda språk retuscherats af både fru Erik-
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son och Ulrik Torsslow. Trots så många medarbe-

tare kvarstod dock en sådan otymplighet som att

kalla un ami de college för kollegievän(!). Men hvad

kunde man icke den tiden få höra i öfversättnings-

väg. I Kotzebues dram "Testamentet" titulerades

under ett kvarts sekel, från 1808 tills den hösten 1833

försvann från repertoaren, "Wachtmeister Walter"

på affischen för — vaktmästare vid öfverstens rege-

mente, och detta ehuru under den tiden icke så få

högre militärer aflöst hvarandra både som första

och andra direktörer för teatern. En liknande "vakt-

mästare" gick igen i Almlöfs gestalt i "Louise och

Walborn". Våren 1833 uppfördes på en recett för en

af hofkapellets ledamöter uvertyren till "Elverhoi"

under den hybrida titeln Elverhögen på teaterns af-

fischer. I Stockholmsposten fick man läsa underrät-

telser om Les courtisanes de Palais Royal under den

för de högre sällskapskretsarna något kompromet-

terande öfverskriften "Hofdamerna i kungliga pa-

latset", och allmänheten uppbyggdes af meddelandet

att "drottningen af Portugal firat sin gemåls döds-

dag som vanligt instängd på sina rum med en ung
general (jeune general = allmän fasta). Själfva Lars

Johan Hiertas nystartade Aftonblad lät komma sig

till last i en för öfrigt förtjusande skildring från

Schweiz en "storhertig", sittande på en af det gäst-

vänliga landets alptoppar (grand duc = berguf). Den
frisinnade redaktören fick länge till sin harm bära

titeln av storhertig, men den älskvärde herre, som
förskaffat honom denna opåräknade äretitel, lär has-

tigt försvunnit utför redaktionstrappan.
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Den fina smak, som utmärkte den Beskowska re-

gimen, gjorde sig just. icke gällande under den nya

ledningen. Detta visar sig icke blott genom åter-

upptagandet af sådana rysligheter som "De osynlige

bröderne", "Blykamrarne i Venedig" och "Victor

eller Skogsbarnet" utan äfven vid högtidlighållandet

af teaterns femtioårsjubileum 30 september. Man
kunde ju med skäl tycka, att direktionen vid ett så-

dant tillfälle hade bort anmana någon af Sveriges

framstående skalder att stränga sin lyra till firandet

af denna märkliga tilldragelse, hvilket uppdrag utan

tvifvel varit för honom smickrande, och låtit Lars

Hjortsberg framsäga denna dikt, han som var med
år 1782. I stället vände Westerstrand sig till sin

gode vän, den inom "Nytta och nöje" uppburne ama-
törskådespelaren, redaktören af Granskaren Hans
Axel Lindgren, hvilken förut ej gjort sig känd så-

som skald annat än genom obetydliga verser i tid-

ningen vid festliga tillfällen eller genom sorgekväden

vid framstående personers frånfälle. Resultatet blef

också skäligen enkelt.

Vid publikens ankomst befanns teatern utanför

vara praktfullt eklärerad liksom vid galaspektakler-

na och likaså invändigt. Salongen upplystes genom
Irenne vaxljus under hvar loge på de fyra nedersta

raderna och företedde därigenom en storartad an-

blick. Belysningen väckte mycket uppseende och bi-

behölls de få gånger festrepresentationens program
återupprepades. Den glädjestämning, hvari publi-

ken möjligen råkat vid inträdet i salongen, förgick

dock under prologen. När ridån höjde sig, fick man
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i hal fmörker se en svensk skogstrakt med en stor

ättehög i fonden. En osynlig kör sjöng:

. "Femtiåra iniunen

vaknen åter opp!

Lären nya sinnen

gamla tiders lopp!

Cora! lyckligt frälsad

åt oss än en gång,

lef! var festligt hälsad

af vår glada sång!"

Mot slutet af kören hörjar det ljusna, och den med
harpa försedde f. d. skaldeguden Brage, som, efter

hvad ättehögen visade, i många herrans år legat där,

framkommer ur högen. Vederbörande kostymordon-

natör hade, troligen för att förekomma hvarje för-

växling på person, löjligt nog försett guden med ett

bredt skinnbälte, där namnet Brage lyste i stora bok-

stäfver på hans mage. Han lyssnar förtjust till sån-

gen och efter en stund börjar han tala:

"Hnr klingar icke än i höga Norden
den manliga och Ijufva högtidssång!

Hur skönt förenas med de rena orden

de lediga och fulla toners gång!

Ej donna gudakonst är hortglömd vorden,

den intet lidit utaf tidens tvång.

Den öfvas än i Nordens kungasalar

och tonar lika ömt i bygdens dalar."

Den strofen är den bästa i hela prologen. Därpå
upplyser salig guden, att det var den osynliga kö-

ren, som väckt honom ur "högens långa slummer",

och att han nu med sin harpa tänkte vandra till

3 — Svenska teatern VI.
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högiiden. Men hvad det var för en högtid, det visste

tyvärr icke guden, utan hade alldeles på måfå gått

ut ur högen. Plötsligt får han se en dalkarl, som
kommer gående från hufvudstaden, dit dessa då och

äfven långt senare brukade vandra för att söka sig

förtjänst med vedsågning. Guden frågar bonden:

"Jag hört här på en fest man sig bereder.

Vet du, hvarför den firas och af hveml"

Jo då! det hade dalkarlen reda på,

"och hvad där sker förundrad du skall höra."

Han ber guden sitta ned och berättar därefter i

bunden form, huru ett Musernas tempel för femtio år

sedan byggdes "vid Mälarens sammanträngda
strand", "hur skönt det blänkte", och hur vidsträckt

det bredde stiftarens lof. Med en för en dalkarl all-

deles förbluffande kännedom om peruanernas reli-

giösa inrättningar och historia omtalar han Coras

och Alonzos kärlekssaga, och huruledes denna var

den första pjäs, som där uppfördes, samt att nu efter

ett hälft sekels förlopp, "ur glömskans långa hvila

dragen, den sköna taflan visas än en gång". "Hvad!"
utropar Brage förundrad. "Ja, främling!" — fort-

far dalkarlen —
"och skönt det blir att se för nya sinnen,

hur gamla tiden börjar om sitt lopp,"

Nu förvandlas dalkarlens berättelse till ett loftal

öfver Karl XIV Johan, som just vid den tiden åter-

kom till hufvudstaden efter lång frånvaro, hvarefter

han afslutar sin framställning sålunda:
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*'Nu, främling! festens ämne: Coras frälsning,

som firas skall, du känner, du förstår.

Jag lämnar dig. Tag mot min afskedshälsning!

Farväl!"

Han räcker näfven åt guden, som säger:

"Haf tack! det var så Ijuft med dig få spraka.

Och nu farväl! Din gång ej uppskof tål."

Dalkarlen går sin väg. Nu kommer det besynner-

ligaste i hela prologen. Då Brage blifvit underrättad

om beskaffenheten af den fest, till hvilken han äm-

nat sig, brydde han sig icke mera om att "vandra

dit", ehuru detta var hela ändamålet med hans fram-

trädande ur grafvens djup. Han gick helt simpelt

in igen i högen och lade sig.

Den betydelsefulla dagen högtidlighölls vidare ge-

nom återuppförandet af Naumanns invigningsopera

"Cora och Alonzö", hvars vackra körer hördes med nö-

je. Äfven ariorna behagade dem, som icke därvid kun-

de minnas den tid, då Karsten, Elisabet Olin, Sten-

borg och Fransiska Stading utförde solopartierna,

hvilka nu innehades af Lindström, Sofia Sevelin,

Sällström och Henriette Widerberg. Drottningen och

kronprinsparet öfvervoro representationen, och folk-

sången sjöngs efter spektaklets slut, men någon en-

tusiasm rådde dock ej bland publiken. Man erin-

rade sig kanske med vemod den tid, då en sådan

opera kunde i vårt land skrifvas och med framgång
uppföras, hvilket nu icke var fallet. Måhända bi-

drog också till åskådarnas något tryckta stämning

den prolog, hvarmed de före operan undfägnats, och
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som mottogs med en isande tystnad. I pressen ytt-

rades, att både prolog och pjäs väl behöfde den bril-

janta ekläreringen på deras lit de parade, "ty vi tro,

att vi icke irra oss i den förmodan, att de med denna
gången kunna anses såsom beledsagade till sitt hvilo

rum, och att man tager sig till vara att än en gång
besvärja upp dem på repertoaren". Varningen var

dock förgäfves, ty vid sekelfesten 1882 gräfdes ope

ran ånyo fram (se del 1 sid. 157 o. f.). Trots att huf-

vudrollerna utfördes af Matilda Grabow och Arvid
Ödmann, kunde den icke gifvas mer än en enda gång
efter festföreställningen.

Den sextioårige veteranen Lars Hjortsberg upp-

trädde 4 oktober för första gången under detta spelar

och återgaf den äldre grefven i Kotzebues omtyckta
komedi ^'Grefvarne KUngsherg". I fjärde delen af

dessa anteckningar sid. 157 omtalas styckets åter-

upptagande på den kungliga scenen 1824 efter mång-
årig hvila, och där finnes också afbildadt ett sam-

tida kostymporträtt af Torsslow såsom den unge
grefven, hvilken roll han då för första gången ut-

förde. Salongens bifallstecken tillföllo nu i rikt mått
bägge dessa publikgunstlingar liksom äfven Karo-
lina Bock i den lustiga slammertackan fru Wun-
schels skepnad och Nils Almlöf som den olycklige

baron von Stein, Denna komedi ger ett utmärkt
exempel på Kotzebues stora förmåga att på ett fängs-

lande sätt blanda ihop slippriga och högstämda sce-

ner till en för den dåtida publiken ytterst smaklig

anrättning. Den ädle grefve Klingsberg, som är vor-



37

den änkling", fortsätter i trots af sina redan fyllda

sextio år att kurtisera det täcka könet så mycket
hans podager medger honom. Han kan icke låta

någon enda kjol, som kommer i hans väg", vara i

vScenbild^ur,,"Grefvarne Klingsberg". I Leipzig-

upplagan 1803 af Kotzebiies "Neue Schauspiele".

fred, men han har den gemena oturen att på alla

sina erotiska ströftåg oupphörligt stöta ihop med sin

värdige son Adolf, som ärft sin fars oerhörda lätt-

sinne och är föremål för gubbens både beundran och

hemliga afund. Bägge dessa lättfärdiga subjekt äro

emellertid af författaren utrustade med de ädlaste

egenskaper, hederskänsla, välgörenhet, mod och of-
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vilja tvingas att hålla af dem trots deras stora sede-

fördärf. Komedien, som börjar med att inviga oss i

ett kärleksförhållande till en dansös, där sonen är

älskaren och fadern den betalande parten, slutar med
att en af dem bägge eftertraktad dam (m:ll Lind-

man) blir förlofvad med grefve Adolf, och hennes

bror, den ofvan omtalade löjtnant von Stein, åter-

finner sin sedan många år förlorade maka (fru

Wennbom). Den gamle grefven, som märker att han
omsider kommit på öfverblifna kartan, nöjer sig helt

filosofiskt med att omfamna sin bedagade syster (fru

Åbergsson) i det han utropar: »Kom i min famn, ma
soeur, och låt oss trösta hvarandra med den gamla
versen: gammal är du och gammal är jag, men gam-
la bli ock de unga en dag" — ett tillägg af Lasse

Hjortsberg till det Kotzebueska originalet. I en 1827

på trycket utgifven, af H. M. Cornelius verkställd

öfversättning af stycket öfverraskas ovillkorligen en

i den tyska dramatiken mindre bevandrad läsare

af ett uttryck i tredje aktens tredje scen. Gamle
grefven frågar sin syster, om de inte skola fara till

teatern på aftonen — "Hvad ger manf — "Eingen,

af Schröder" — "Aha! just din egen historia", ut-

brister grefvinnan. Saken är den, att Kotzebue i

"Grefvarne Klingsberg" spunnit vidare på ett tema

af Ludwig Schröder i dennes nyssnämnda komedi.

Å sin sida har Schröder lånat sina figurer från Far-

quhars engelska skådespel, hvars effektfullaste sce-

ner och personer han, med den erfarne teaterman-

nens praktiska blick för hvad som gör sig på sce-

nen, plockat ut och bundit samman med andra af
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mark. Där uppträder den elegante grefve Klings-

berg, hvilken redan lämnat ungdomen bakom sig, sä-

ker på sin oemotståndlighet och stolt öfver sina

många segrar öfver kvinnokönet samt deltager som
en rik och oberoende man i alla den förnäma värl-

dens tidsfördrif. Sentimentalitet och världsklokhet

hafva i detta stycke slutit förbund för att söka dölja

den lättfärdighet, som är innehållets egentliga kän-

netecken. På Kungliga teatern hade man i den där-

städes sedan första uppförandet 1805 begagnade Al-

ténska öfversättningen bytt ut namnet på den hos

oss alldeles okända Schröderska komedien mot — Fi-

garos bröllop.

Vid uppförandet af "Hvita frun" den 17 i samma
månad höll man på att få afbryta operan efter för-

sta akten, emedan Henriette Widerberg under den-

samma insjuknade så svårt, att hon omöjligt kunde
uppträda. Fru Sevelin erbjöd sig då att i hennes

ställe sjunga titelpartiet, en underrättelse som af pu-

bliken mottogs med lifliga applåder.

Till förmån för fru Torsslow gafs 22 oktober in-

för fullsatt salong med mycket bifall efter aderton-

årig hvila Duvals femaktskomedi på vers i Kull-

bergs öfversättning "Den elake husbonden" (se del

III sid. 64 o. 65). Hjortsberg, som fordom var föga

lycklig i titelrollen, hade nu öfverlåtit den till Nils

Almlöf; den lidande hustrun utfördes af recettager-

skan; den okände svågern, hvilken omvänder hus-

tyrannen, hade öfvertagits af Torsslow; och fru Erik-

son som en despotisk maka och komikern Berg som
kujonerad äkta hälft fulländade den utmärkta en-
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barnrollerna lämnade föga öfrigt att önska. Till ef-

terpjäs gafs '*Den nya garnison", där fru Torsslow

briljerade som den till officer förklädda Julie.

I slutet af månaden uppträdde den unge eleven

Hyckert under den muntra marknadsscenen i ^'Till-

fälle gör tjufven" såsom jonglör, iklädd den då myc-

ket omtalade österländske trollkarlen Madua Sam-
mes kostym, och visade åtskillliga af dennes svåraste

konststycken, t. ex. jonglerande med tallrikar, käp-

par och kulor, hvilket Hyckert utförde med fullän-

dad färdighet, hvarigenom han framkallade den häp-

nande salongens högljudda bifallsyttringar. Mooty
Madua Samme var en tusenkonstnär, hvilken 1827

uppenbarade sig i Stockholm och i sin "Brillanta in-

diska akademi" utförde en mängd förvånande trol-

lerier och taskspelarkonster, hvarmed han förtjänade

stora summor och väldeligen beskattade den nyfikna

allmänheten. Sedan berättades, att han låtit döpa

sig under namn af Frans Madua, och när han slut-

ligen icke kunde plocka till sig mera penningar här,

begaf han sig till en annan marknad,
Utom Henrik Hyckert fingo ett par andra ungdo-

mar under oktober visa sig för publiken nämligen

Jenny Lind och Karl Sundberg, hvilka tvenne gån-

ger spelade den lilla enaktskomedien ''Marton och

Frontin", Följande månad fick den tolfåriga Jenny
Lind tillfälle att äfven låta höra sig som sångerska,

då hon 24 november uppträdde på hofsångaren Isak

Bergs konsert till hans förmån och tillsammans med
denne sin utmärkte lärare sjöng en duett ur Bellinis

"La straniera", hvarvid hon förtjuste publiken genom
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Samtida scenbild ur "Nya garnison". Från venster

till höger Henr. Widerberg, Sara Torsslow,

Krist. Sällström.

den känsla och uttrycksfullhet hon lade i dagen och

förvånade den genom den lätthet, hvarmed hon ut-

förde de svåraste fioriturer. Äfven Matilda Ficker

vann stormande bifall för en cavatina ur op. "Gazza

ladra". Berg själf sjöng en aria ur operan "Zelmi-

ra", dessutom en duett med fru Berwald ur "Wil-

helm Tell" och en tersett med henne och m:lle Grön-
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wall ur "Le comte Ory", således idel Rossinikompo-

sitioner. Hofkapellet inledde de båda konsertafdel-

ningarna med uvertyrerna till "Oberon" och "Eg-

mont", Preumayr spelade ett adagio af Du Puy, och

den präktiga konserten afslutades med en af ama-
törer förträffligt utförd manskör ur "Comte Ory".

4i
Isak Berg. Efter teckning af M. Röhl 1834-.

Allt detta gjorde konserten till en af de angenä-

maste musikaliska aftnar man på länge haft i Stock-

holm. Huset var utsåldt trots dubbla pris.

Tvenne nya namn syntes för första gången på
affischen under oktober månad. Det ena tillhörde

mamsell Maria Danerus från Djurströmska lands-

ortssällskapet, hvilken debuterade som Clara af Ho-

henstein i Kotzebues enaktskomedi "Eldprofvet", där

händelsen spelar under korstågens tidehvarf. Hon
vann publikens bevågenhet genom en enkel och na-



43

turlig hållning och anställdes som aktris under spel-

året 1834—1835, men öfvergick sedan till Halls lands-

ortssällskap och kom därefter till Finland, där hon

dog. Det andra namnet var Peter Håkanson, som

efter sin elevtid under några år uppträdde på Djur-

gårdsteatern, men från och med detta spelar till sin

död 1838 tillhörde den kungliga scenen, där han

gjorde sitt inträde som fabrikör Grönbuch i Kotze-

bues muntra treaktsfars "Carolus Magnus eller Spek-

taklet i Kråkvinker,

Spelåret öfverflödade för öfrigt af debutanter.

Aftonbladet anmärker i april, att de vankades "lik-

som ärter på torsdagarna minst en gång i veckan".

Bland hela denna rad af numera glömda namn, hvil-

kas ägare delvis till och med fingo en kortvarig an-

ställning vid den kungliga skådebanan, vunno endast

två någon betydenhet i framtiden: Habicht och Dahl

-

qvist. Fredrik Habicht hade förut varit på handels-

kontor, under hvilken tid han väckt mycken upp-

märksamhet i Polymnia såsom amatörskådespelare

(se del V sid. 98) och var öfver trettiotre år, då han

1 januari inträdde i elevskolan. Redan 29 mars de-

buterade han som Adolphe i Dalayracs "De begge

arrestanterne". På grund af sin å sällskapsteatern

vunna scenvana rörde han sig med stor säkerhet och

ledighet i denna genom de många skiftande öfver-

gångarna alldeles icke lätta roll. Efter sin första

aria hälsades han med en åska af applåder, och Afton-

bladet yttrade, att teatern i honom gjort det bästa

förvärf "på mer än ett decennium". Längre fram

sjöng han Almaviva och Califen, men kom ändå
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aldrig att intaga någon verkligt framstående plats

på scenen. Han dog sista december 1843.

Georg Dahlqvist föddes 22 juni 1807, anställdes

sextonårig i lärftskramhandel och öppnade 1827 egen

bod. Hans oöfvervinnliga håg för teatern förledde

honom ofta att innanför disken med alnen i hand
deklamera högtrafvande verser och obekymrad om
inkomsten sålde han i sin extas varorna till under-

pris. Följden häraf blef slutligen att han måste

lämna allt hvad han ägde åt sina fordringsägare.

Han gick då in vid teatern, där han 1 oktober 1832

antogs såsom elev, och sedan han med framgång be-

stått både deklamationsprof och repetitioner, tilläts

han framträda inför publiken 18 januari 1833 såsom

Sicinius i sorgespelet "Virginia". Lyckan var honom
dock icke vid själfva representationen lika huld. En
mängd af hans yrkesbröder, som med missnöje sågo,

att en af deras klass ägnade sig åt skådespelarfac-

ket, hade infunnit sig i salongen i en allt annat än

vänlig sinnesstämning mot debutanten. I samma
ögonblick han skulle göra sin entré, hade en främ-

mande person, som smugit sig upp på scenen, ryckt

honom i armen och hviskat: "Herre, det går åt h-e

för er!" något som naturligtvis förbryllat honom.

Till råga på olyckan gick Collberg, hvilken i sista

scenen såsom Appius med sin gestalt borde för den

inträdande Sicinius dölja den mördade Virginia,

undan för tidigt, om med afsikt eller af förbiseende

vet man inte riktigt, men malisen påstod, att det

skedde med fullt uppsåt. Följden blef den, att Sici-

nius under en opåräknadt lång stum scen måste ut-

trycka en alltmer stegrad fasa, och med armarna
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sträckta mot höjden satt han nästan på golfvet, då

han ändtligen med uppspärrade ögon och djupaste

basröst fick skrika ut sin replik: "Hvad syn! ... Vir-

ginia är ej mer!..." Denna öfvermåttan komiska

anblick tvang ovillkorligen publiken att trots sorge-

spelets högtidliga stämning brista ut i en skallande

skrattsalfva, och fiaskot var fullbordadt. Stock-

holmsposten yttrade, att han i rollen var både för

mycket och för litet, men ingenting af hvad han

borde vara; att han antingen plågats af en bröst-

sjukdom, eller också misstagit sig om sättet att an-

vända sin organ; samt att man gjort väl, om man ej

låtit en debutant af obekanta anlag för första gången

uppträda i ett stycke, öfver hvars sköna och allvar-

liga scener det allraminst är lämpligt att sprida

någon anstrykning af löjlighet, hvilket beklagligen

här blef fallet i synnerhet vid slutet. — När Dahl-

qvist efter representationen kom ned på operakäl-

laren, mottogo honom hans därstädes sittande f. d.

yrkeskamrater med den hånfulla frågan, hvad han

nu ämnade företaga sig. "Bli skådespelare natur-

ligtvis", svarade Dahlqvist, hvarpå han tillade:

"Hvad hålla ni på medf — "Jo, vi fira aftonens

graföl." — "Åhå!" utropade Dahlqvist, i det han slog

sig ned ibland dem, "då tillåta ni kanske, att liket

får vara med!" Detta orubbliga lugn gjorde ett

starkt intryck på de närvarande, och Dahlcivist till-

bringade natten i deras mot honom nu särdeles väl-

villigt stämda krets. Han tog sedan anställning vid

Svanbergska landsortstruppen under ett par års tid

och gjorde därefter om sina debuter på Kungliga tea-

tern med afgjord framgång.
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De svenska sånggudinnorna togo verksam del uti

högtidligheterna 26 september vid den slutliga in-

vigningen, efter ett tjugutvåårigt arbete, af Göta

kanal, besjungen som Sveriges "blåa band" af dess

loftalare, af dess belackare smädad med benäm-

ningen "riksdiket". Under kanalbolagets stora fest-

middag i Mem för trehundra personer, i hvilken

kungliga familjen deltog, afsjöngs af valda röster

från lifgrenadjärerna en "Fosterländsk sång", till

hvilken Bernhard Crusell skrifvit musiken och lif-

medikus af Pontin texten, hvars recitativ deklame-

rades af Nils Almlöf, hvarefter festen afslutades med
ett lysande fyrverkeri. "Eftertiden må döma" —
yttrade excellensen Lagerbielke i sitt tal på Svenska

akademiens högtidsdag — "om den förhoppning varit

så vågad den för många ännu torde synas, att Gröta

kanal, fullbordad, skall tillföra Sverige flera sekel-

tal af gagn, än den under fulländningen mött åratal

af klander". — Drottningen och kronprinsparet åter-

vände omedelbart efter invigningen till hufvudsta-

den för att kunna öfvervara Kungliga teaterns fem-

tioårsjubileum, men konungen återkom ej förrän 1

oktober på aftonen.

Om endast en Talias präst deltog i hyllningen åt

Neptunus vid kanalinvigningen, hade hela präster-

skapet, både det talande och det sjungande, uppbå-

dats för att värdigt fira fader Bacchus och moster

Barbara inom det lysande Brikolleriet, då detta 4

december firade sin årshögtid med en fest, hvartill

man på långliga tider ej skådat maken, och hvarun-

der dess stora, inuti förgyllda silfverbål invigdes.

Den kände f. d. kryddkrämaren, illiterate rådman-
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nen och tillfällighetsskalden Johan Vilhelm Berger

var sällskapets ofantligt uppburne storceremoni-

mästare, och det var hans, nästan lika mycket som
Westerstrands förtjänst, att sällskapet den tiden stod

så högt i rop. — Den aftonen spelades ej på teatern.

Äfven 6 november hölls teatern stängd, då två-

hundraårsminnet af Gustaf II Adolfs hjältedöd på
slagfältet vid Lutzen på ett storstiladt sätt högtid-

lighölls. Dagen förut blef det i Storkyrkan förva-

rade riksbaneret under eskort af hundra man från

Svea lifgarde afhämtadt och uppställdt i Riddar-

holmskyrkans kor. Gustaf Adolfs likkista blef ur

grafkoret upphämtad och öppnades i närvaro af

Karl XIV Johan, excellenserna Rosenblad, af Wet-

terstedt och Brahe, öfverceremonimästaren d'Albe-

dyhll och ordensbiskopen Wallin, hvarvid protokoll

fördes. Tidigt bemärkelsedagens morgon aftäcktes

i östra slottshvalfvet Sergels 1789 fullbordade gips-

grupp "Axel Oxenstierna dikterar Gustaf II Adolfs

bedrifter för historiens gudinna", hvilken grupp By-

ström nu hopsatt och restaurerat. Först 1906 blef

den på grosshandlaren Edvard Cederlunds bekost-

nad gjuten i brons och uppställd på sin afsedda plats

på Gustaf Adolfsstatyns fotställning. Klockan nio

hölls bön i stadens alla kyrkor och klockan tolf guds-

tjänst i Riddarholmskyrkan, där konungen, drott-

ningen och kronprinsessan närvoro. Kronprinsen

hade rest till Uppsala för att aftäcka den af konun-

gen skänkta minnesstenen i Odins lund. Stockholms

garnison paraderade utefter vägen till kyrkan och

kadettkåren inne i templet. Biskop Wallin talade.

Riksmarskalken förde riksbaneret upp i gustavian-
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ska gra fkoret, där det fick sin plats bredvid Gustaf

Adolfs sarkofag. Kistan bars af sexton generals-

och amiralspersoner upp i koret, hvarvid konungen
gick näst efter kistan. På Karl Johans tid sparades

icke på krutet, och då den nedsänktes i sarkofagen

af svart- och gulspräcklig italiensk marmor, sköt in-

fanteriet salfvor ur handgevären och från artilleriet

och flottan lossades 128 skott i två omgångar. — På
aftonen var Gustaf Adolfs torg på det praktfullaste

illumineradt. Dess trenne bebyggda sidor voro an-

ordnade till en sammanhängande tempelgård, hvars

pelare, arkader och lister voro försedda med tätt an-

bragta lampor. Kring sockeln voro uppställda fyra

rikt upplysta lamppyramider med pots a feu ofvan-

på. Fotställningen var i flera afsatser prydd med
lampor, och statyns hufvud omgafs af en strålande

stjärnkrans. Det hela lär i synnerhet på afstånd ha

gjort ett öfverväldigande intryck, ehuru det starka

månskenet förtog en del af verkan. Alla ämbets-

verk och kaserner voro likaledes präktigt illumine-

rade, äfvensom stadens kyrktorn. Från en läktare

vid grafkoret sjöng Harmoniska sällskapet, hvilket

konungen till fots åhörde. Inga åkande eller ridande

fingo färdas fram på de närliggande gatorna, och

trots den oerhörda folkträngseln inträffade inga

olyckor.

Ett nytt stycke af kapten Anders Lindeberg upp-

fördes 12 november 1832, hvilket hade lika liten fram-

gång som hans beryktade tragedi "Blanka" tio år

förut. Det var treaktsdramen *'Toni*\ sammanskrif-
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ven "efter en verklig händelse på San Domingo".
Under sin flykt för general Dessalines från Fort Dau-
phin till Port au Prince söker en schweizisk officer

Gustaf von der Reid jämte sina följeslagare skydd
hos en mulattska, hvilken är i tjänst hos en neger.

Teodor Körner. Efter teckning af Emma Körner.

Dessa två ämna mörda alla européerna. Emellertid

har Gustaf plötsligt förälskat sig i mulattskans dot-

ter Toni, en mestis, hvilken besvarar hans böjelse

och räddar honom i farans yttersta stund genom att

låtsa fängsla honom. Officern tror henne vara för-

rädisk och sårar henne med ett pistolskott. Såret

är dock icke farligt, negrerna öfvermannas, och hon

4 — Svenska teatern VI.
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åtföljer de hvita till Port au Prince. Pjäsen hade

emellertid en högst förarglig likhet med skalden

Teodor Körners likabenämnda drama, som med ly-

sande framgång 1812 gifvits på Burgteatern i Wien,

och som han uppkallat efter sin trolofvade, en af

Tysklands mest berömda tragiska skådespelerskor,

den sköna Antonia Adamberger, för hvilken han

äfven skref Helenas roll i "Zriny" och Hedvig. Lin-

deberg förklarade i sin tidning, att han visserligen

läst Körners stycke, men att han ej funnit det värdt

att öfversättas, att han ej kunnat få den öfvertygel-

sen att Körner var någon stor dramatisk talang, och

att han betraktat ämnet ur en högre synpunkt än

Körner. Hur är det Vilhelm Erik Svedelius yttrar

i sina lefnadsminnen? "Af all kärlek är egenkärle-

ken den största". — Kritiken var ganska skarp mot
den svenske författaren. Den påstod, att den Kör-

nerska poesin förvandlats till en retorisk deklama-

tion, ömsom sentimental, ömsom skriande, alltid affek-

terad och platt, och Argus tillägger, att Lindeberg i

mulattskan Babekan lyckats skapa en gulbrun Blanka

såsom motstycke till den gamla alltför väl bekanta,

samt klandrar i synnerhet slutet, hvilket Lindeberg

förändrat därhän, att, sedan hjälten i pjäsen ned-

skjutit sin älskade Toni, och denna nedfallit som
död, hon strax därpå till åskådarnas stora förundran

står upp igen frisk och sund. "Denna scen är så

misslyckad", tillägger Argus, "och af en så löjlig be-

skaffenhet, att vi knappt begripa, huru det kunnat
falla herr Lindeberg in att tillägga den. Och af

samma art är allt det öfriga, som herr Lindeberg af

egen prosaisk uppfinning lagt in i den Körnerska
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pjäsen." — Hur det förhåller sig med den "egna upp-

finningen" undrar jag dock storligen, ty den kvicka

svenska prosadikten Uno von Trasenbergs författare

Fredrik Cederborgh knåpade 1819 ihop en treakts-

dram, som också hette "Toni", var byggd på samma
"verkliga händelse", och hvars hufvudpersoner äro

alldeles desamma. Pjäsen vittnar dock icke om nå-

gon större begåfning för dramatiskt författarskap,

och Svensk litteraturtidning säger om den i mars

1819: "Denna så kallade dram är ett högst medel-

måttigt ting." Cederborgh låter sin Toni, sedan hon

blifvit skjuten af von der Reid, helt "muntert" ut-

ropa: "Jag känner, att jag blott är lindrigt sårad i

axeln, jag kan ju både gå och stå." Därpå bjuder hon

de fängslade negrerna farväl, räcker sin hand åt offi-

cern i det hon säger "kom!" — och ridån faller.

Emilie Högquist gaf i titelrollen ett nytt bevis på

sin tilltagande konstutveckling, ehuru hon saknade

den eld i sitt spel, som man väntar hos en sydländsk

flicka i synnerhet af denna karaktär, och den korta

dräkten ansågs icke vara rätt fördelaktig för hennes

figur. Fru Bock lär däremot ha varit ganska lyckad

som den otäcka mulattskan. Collberg hade som von

der Reid en i det stora hela otacksam roll. Nyfiken-

heten hade första kvällen samlat fullt hus, och efter

slutet hördes från flera håll i salongen starka applå-

der, men under hela kvällen för öfrigt förhöll sig

publiken tyst. Andra och tredje gången stycket gafs

var teatern endast fylld till hälften, och Argus före-

slår att eklärera salongen de aftnar "Toni" ges och

sålunda försöka, om ej Lindebergs pjäs liksom den

Lindgrenska prologen därigenom kunde få något in-
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tresse för publiken. Den uppfördes ej mer än fem

gånger.

Louis Hérold, elev i tonsättning af Méhul, fram-

trädde 17 december för första gången inför vår

publik med sin 1826 komponerade musik till det idyl-

liska treaktsskådespelet "Marie eller Bröllopsfesten",

i hvilken han omsider skapat sig en egen stil, efter

att förut haft dels sin lärare, dels Rossini till mön-
ster. Musiken är fin och smakfull, ehuru icke så

melodirik som den senares, men innehåller flera ut-

märkt vackra nummer, t. ex. den intagande barkarol-

len. Den fordrar dock mycken fulländning i utfö-

randet och måste uppbäras af ett lätt och behagligt

föredrag. I det afseendet förefunnos å vår scen åt-

skilliga brister, hvarför stycket ej i längden för-

mådde intressera allmänheten. Adolfs vackra ro-

mans i första akten gick nästan förlorad i Pfeiffers

tolkning, och i de flesta ensemblenumren märktes

alltför tydligt, att ett par af de spelande ej voro sån-

gare. Man saknade Fredrik Kinmanson och Fahl-

gren i baronens och gamle soldatens partier, hvilka

lämnats åt Almlöf och Lars Hjortsberg. Däremot
var Elise Frösslind som mjölnarhustrun utmärkt

lycklig denna afton genom röstens klangfullhet och

föredragets lifliga uttryck. Henriette Widerberg,

till hvars förmån opéra-comiquen gafs, mottogs med
applåd av den fullsatta salongen, där både drott-

ningen och kronprinsparet hedrade henne med sin

närvaro, men hade i den gråtmilda titelrollen föga

tillfälle att låta höra sin sköna röst. Redan före pre-

miären kände hon sig opasslig och ersattes 23 och 26

december, då operetten gick fjärde och femte gån-
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gerna, af mill Milen. I Sophies roll hade den unga
eleven Matilda Ficker sitt första större parti och

sjöng det med den säkerhet och det behag, för hvilket

hon redan förut vid flera tillfällen vunnit publikens

bifall samt utförde sina alnslånga fioriturer med en

Louis Hérold. Efter gravyr af C. Deblois i Les

musiciens celebres.

aldrig svikande färdighet. Äfven Sällström som
hennes blifvande make lyckades förträffligt och de-

ras duo i början af andra akten "Säg för hvad kvinna

vore ni böjd!" väckte mycken förtjusning i salongen.

Tredje aktens vackra dekoration, som föreställde det

inre af en vattenkvarn med löpande hjul, mottogs

med applåd, men fullkomlig tystnad rådde efter slu-

tet af pjäsen, som föröfrigt tycktes icke varit till-

räckligt inöfvad. Operans librett förtäljer oss, att
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baronens och baronessans dotter Sophie, som samma
dag skall förenas med sin kusin Adolf, icke älskar

honom. Han å sin sida tillber Marie, som besvarar

hans böjelse. Hon är en fader- och moderlös flicka,

uppfostrad af den gamle krigsbussen Georg i tro att

det är hans sondotter. Marie är emellertid barones-

sans dotter i ett föregående äktenskap, hvilket nu

uppenbaras. Hon får sin älskade Adolf, och Sophie

blir i stället gift med dennes bror Henrik. — Två år

förut hade "Marie" gifvits i Köpenhamn och äfven

där med en purung framställarinna i Sophies parti,

den tjugufemåriga jomfru Eyssländer, som då debu-

terade. Liksom Matilda Ficker öfverraskade och

förtjuste hon åhörarna med sin höga, klangfulla,

mjuka och böjliga sopranstämma samt svingade sig

på några år upp till platsen som Operans erkända

primadonna. Hon blef sedan gift med den framstå-

ende violinisten Simonsen och mor till den äfven i

Sverige högt uppskattade operasångaren Niels Juel

Simonsen.

**Tartuffe** uppenbarade sig på affischen för första

gången under spelåret 28 december. Sedan den gafs

1830 på fru Eriksons recett med Åbergsson i titel-

rollen (se del V sid. 115), hade den uppförts blott en

enda gång 20 februari 1832, då Almlöf försökte sig

såsom den skenhelige skurken gent emot fru Erikson

som Elmire. Nu gjorde han om experimentet med
fru Torsslow i den frestande damens skepnad. För

öfrigt var rollbesättningen densamma med undantag
af att Collberg öfvertagit Damis' roll efter Lindman;
således Pernelle fru Bock, Marianne Emilie Hög-
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Quist, Dorine fru Abergsson, Orgon Lars Hjortsberg,

Valére Torsslow, Cléante Svensson, Loyal Berg, offi-

ceren Wennbom. Gustaf Åbergsson var förträfflig i

rollen enligt den tidens patetiska spelsätt, Sevelin,

som också utfört den, framställde figuren komisk,

liksom i senare tid Coquélin, räfaktig, fräck och ör-

filstäck, och åtskilligt finnes ju som talar för denna

uppfattning, om man också icke går så långt som den

schweiziske kritikern Rambert, hvilken sökt påvisa

Tartuffes likhet med Soapin. Almlöf tog saken helt

annorlunda. Det ansågs då, att publiken icke fick

föras bakom ljuset, och att en skurk skulle se ut som
en skurk, men icke som en guds ängel. Och han hade

därför gjort sitt utseende så vedervärdigt, att han
väckte fasa vid sitt första inträde, men man läste

dock i de mörka hemska anletsdragen, att han måste

utöfva ett stort inflytande på sin omgifning, och

detta fasthöll intresset vid hans person. Scenen med
Elmire gjordes ypperligt, och hans stumma spel un-

der den långa tvisten mellan Orgon och Damis, som
slutar med sonens förjagande ur hemmet, var be-

undransvärdt. En kritiker yttrar, att "hans trium-

ferande förstulna löje icke var en människas, utan

var lånadt från afgrunden". När Tartuffe i fjärde

aktens slut kastar masken och vreden framträder,

föll Almlöf emellertid in i sina tragiska vanor. Han
blef för mycket lejon och för litet tigerkatt. Lars

Hjortsberg var nu som förr utomordentlig i Orgons
roll liksom Sara Torsslow i Elmires.
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Nyårsbalen på Börsen var som vanligt lysande ge-

nom de kungligas närvaro och genom damernas hy-

pereleganta toaletter, och nyårsmaskeraden å Kung-
liga teatern 4 januari var besökt af mer än tusen

personer och särdeles animerad. Att man äfven på
den tiden var road af att dansa synes bäst af att för

trettondagen icke mindre än tjugu offentliga baler

voro annonserade. Visserligen hade Byron i "The

Waltz" uttryckt sin moraliska och estetiska afsky

öfver denna från Tyskland införda och mycket om-

stridda dans, men då dikten trycktes anonymt i april

1813 rönte den så föga bifall, att han fann rådligt att

förneka sitt författarskap (se del III sid. 42). Säkert

är, att det låg bra mycket mer poesi i de dåtida

smakfulla danserna än i våra dagars banala nigger-

muntrationer. Den enda välsignelsen med den mo-

derna dansen är att man icke behöfver bry sig om
hvarken musiken eller takten eller andra gamla för-

domar. — Nutidens främsta danskonstnärinna Anna
Pavlova säger 1924: "För mig är det ofta en pina att

se det som felaktigt kallas dans och som i verklig-

heten bara är en rad meningslösa, klumpiga rörelser

utan grace, utan skönhet. Sådan 'dans' har jag sett

både på scenen och i balsalarna, och alltid har den

plågat mig, då jag tänker på hvad som här går för-

loradt i skönhet och glädje och innehåll. Lifvet

skulle bestämdt kunna ge människorna åtskilligt mer,

om de finge lära sig att dansa väl och vackert, lik-

som de få lära sig läsa och skrifva".

På Karl Fredrik Bergs recett 7 januari uppfördes

den från 1700-talet härstammande tvåaktskomedien

**Den löjliga slägten*\ som redan gången därpå för
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alltid försvann från spellistan, och därefter en repris

af "Azemia eller Vildarne*' med dess naiva skildring

af den erotiska känslans omedvetna gryning. Efter

att ha haft en lysande premiär på Théätre Italien i

Den moderna dansen. Efter teckning i The Tatler 1924.

Paris 1787, upptogs den i Stockholm juni 1793 med
några få dagars mellanrum både på Kungliga tea-

tern och på Munkbroteatern hos Stenborg och vann
en ovanlig framgång på bägge scenerna, hvarom
Gjörwell berättar i ett bref till Alströmer (se del II



58

sid. 30). Den lycka operetten då rönte berodde utan
tvifvel på det nya och fängslande i händelsernas

gäng, vildarnas framträdande och deras sällsamma
danser, Dalayracs tjusande melodier samt rollernas

förtjänstfnlla utförande af omtyckta artister. Det
något sällsamma innehållet är i korthet att Azemias
far tolf år förut efter ett skeppsbrott med sin lilla

dotter kommit till denna utslutande af vildar befol-

kade ö. Där mötte han den lille Prosper, som var

nära att sönderslitas af vildarna. Han räddar honom
undan deras raseri, och genom en biljett, som han
finner hos honom, får han veta att det är sonen till

en lord Atkinson (eller Akinson såsom namnet på
svenska affischerna stafvades), hvilken likaledes efter

ett skeppsbrott jämte sin minderårige son lyckats

rädda sig i land. Azemias far, som anser att den

unge engelsmannens börd reser en oöfverstiglig mur
mellan denne och hans dotter, faller på den idén att

uppfostra bägge två som ett par likaklädda pojkar

och döljer för dem deras skilda kön. Då de vuxit

upp, tar emellertid naturen ut sin rätt, och den scen,

då de söka komma på det klara med sina ömsesidiga

känslor, föreföll den tidens naiva publik i högsta

måtto intagande. Prospers far blef af vildarna efter

skeppsbrottet släpad som fånge till en 'annan del af

ön. Omsider lyckas han fly och till sist återfinna

sonen, men svårigheten för dem var att kunna vända
tillbaka till England. Då kommer slumpen dem till

hjälp genom att ett spanskt skepp till följe af en

storm tvingas att ankra vid ön. Den spanske kap-

tenen får emellertid se Azemia, i hvilken han ögon-

blickligen blir betagen, och finner ingen bättre utväg
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att få henne i sitt våld än att låta sina matroser föra

bort henne. Hon lyckas dock undkomma deras klor,

men möter under sin flykt kaptenen själf. Okunnig-

om att det är han som gifvit befallningen att bort-

röfva henne, bönfaller hon honom om hans hjälp och

Karl Fr. Berg. Efter miniatyr.

utmålar sin fars och sin älskares förtviflan, hvilka

aldrig skola öfverlefva förlusten af henne. Spanjo-

ren, som är af ett ädelt sinnelag, röres af hen-

nes oskuldsfulla tillit och lofvar att beskydda henne.

Denna scen är särdeles väl hopkommen och lär ha

spelats i Paris af den stora aktrisen m:me Dugazon

på ett alldeles förträffligt sätt, liksom Prosper utför-

des lika utmärkt af den framstående skådespelaren
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Michu. På Stockholmscenerna framställdes denna
roll af ett fruntimmer; hos Stenborg af Lisette Sten-

berg och på Kungliga teatern enligt den samtidigt

tryckta libretten af Karolina Miiller. Gjörwell om-
talar i sitt ofvan anförda julibref till Alströmer, att

Rosalie Dugazon såsom Azemia 1787. Efter Coslumes

et annales des grandes théåtres de Paris 1787.

fm Miiller spelade Azemia. Antingen hade m :11 Sta-

ding, som enligt textboken utförde Azemia, till pre-

miären blifvit opasslig, fru Miiller öfvertagit hennes

roll, och t. ex. Inga Åberg, hvilken excellerade i yng-

lingaroller, fått Prospers roll, eller också har den

teaterintresserade Gjörwell för ovanlighetens, skull

missmint sig och kanske just på grund af kostymer-
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nas likhet en månad efter premiären sammanblandat
dem i sin erinran. Här meddelas ett kostymporträtt

af m:me Dugazon i Azemias roll, hvars något lätta

klädsel lifligt erinrar om fru Torsslows såsom Tilda

i "Oden" (se del IV sid. 195) och Henriette Wider-
bergs i "Ferdinand Cortez" (se del IV sid. 228).

Fr. Wexschall. Efter teckning af N. Henriques.

En af de ypperligaste fiolspelare Danmark någon-

sin frambragt, Frederik Torkildson Wexschall (1798

—1845), kom på nyåret till Stockholm och gaf jämte

sin landsman Niels Petersen, förste flöjtist i danska
hofkapellet, en konsert på vår kungliga teater. Wex-
schall var en lysande musikalisk begåfning, hade
studerat i Tyskland och Paris och på det senare stäl-

let vunnit stor berömmelse för sitt spel. Han var

dessutom en förträfflig lärare och räknade bland
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sina elever både Niels Gade och Ole Bull. Bägge her-

rarna läto ännu en gäng höra sig, då de 22 januari

uppträdde mellan pjäserna. Wexschall hade varit

gift med den unga skådespelerskan Anna Brenöe, den

framstående tolkarinnan af Öhlenslägers nordiska

hjältinnor. Efter ett åttaårigt, som det tycktes, lyck-

ligt äktenskap kom deras skilsmässa som en blixt

från en klar himmel, och hon gifte sig med sin mot-

spelare, den berömde Peter Nielsen, hvars älskarinna

hon så många gånger varit på scenen (se del V sid.

88). Måhända var det för att skingra sin bedröfvelse

öfver denna tilldragelse som Wexschall företog sin

konstresa till Sverige.

Såsom recett för de Kungliga teatrarnas pensions-

kassa gafs 30 januari en repris af "Wallensteins död'*

med den förutvarande präktiga rollbesättningen (se

del V sid. 169—174), med undantag af att Charlotte

Erikson, som var den enda något svaga punkten, öf-

verlåtit Tekla åt Emilie Högquist, hvilken onekligen

passade bättre för rollen.

Righinis opera "Det befriade Jerusalem" (se del V
sid. 119 f.) repriserades 10 februari "efter en längre

hvila än konstvännen skulle önskat" och gafs för

fullt hus med samma rollbesättning som förut. Hen-
riette Widerberg såsom Armida och Lindström i

Tankreds parti hade båda en särdeles lycklig afton, i

synnerhet den senare. Hans vackra, klangfulla röst

och säkra sångkonst gjorde sig förträffligt gällande,

och den undersköna duetten i första akten blef en

triumf för de bägge artisterna. Sällström lär ha

slarfvat, såsom det på senare tid ofta hände honom,
och i synnerhet var hans vårdslöshet märkbar i sista
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aktens härliga kvartett. Men det var icke endast

Sällström, som den där tiden visade prof på oförlåt-

lig försumlighet. Både de styrande och de styrda

brusto emellanåt i omsorg och noggrannhet beträf-

fande sina konstnärliga åligganden och aktningen

för publiken, hvarpå Hjortsbergs recett måndagen
18 februari är ett talande bevis. Programmet bestod

af d'Harlevilles femaktskoinedi på vers "Optimisten"

i Remmers öfversättning, i hvilken Hjortsberg sedan

gammalt hade en ypperlig roll, samt därefter den

Du Puyska operetten "Ungdom och dårskap" i ny
instudering. Argus yttrar påföljande lördag om ut-

förandet af den senare pjäsen: "Med undantag af

mamsell Ficker voro de spelande under all kritik.

Man har ju i musikaliskt hänseende ingen pretention

på herrar Hjortsberg, Sevelin och Berg, men herrar

Sällström och Kinmanson hade man förmodat må-

nare om sitt musikaliska rykte, än att så osäkra i

sina roller vilja uppträda inför publiken. Herr Kin-

manson var så till sågandes rentaf ifrån sig både i

sång och talroll. Herr Sällström utmärkte sig nästan

hela pjäsen igenom medelst falskhet uti intonationen

och en mer än vårdslös exekution. Mamsell Ficker,

herrar Sevelin och Berg voro de enda, som kunde

sina roller. — Härvid måste man likvisst göra den

rättvisan, att om priserna å alla platser för aftonen

voro dubbla, så fick man ock höra pjäsen in dupplo,

alldenstund sufflören var nödsakad att uppläsa nä-

stan hvarje roll, och det så högt, att intet ord gick

förloradt äfven för den minst uppmärksamme åhö-

rare. Äfven herr kapellmästaren Berwald fann sig

ofta föranlåten att sjunga flera takter själf i de spe-
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ländes ställe, hvilka någon gäng voro tre å fyra tak-

ter före orkestern och ibland iakttogo en fullkomlig

tystnad. Detta senare förhållande skulle billigen

kunna föranleda den frågan, om det icke vore bättre,

att herr kapellmästaren, som äfven är styresman vid

sångscenen, sjöng litet mera vid repetitionerna och

mindre vid representationerna'? Ty då hans sångbi-

träde behöfs vid dessa senare, så är det ett tydligt

bevis, att han vid de förra eftersatt sitt åliggande,

och publiken, som visserligen får höra en röst mera
än de på affischen utlofvade, förlorar ändå i det hela

taget". Fredrik Kinmanson ansåg sig behöfva ur-

säkta sig inför offentligheten och fick följande för-

klaring införd i Dagligt Allehanda. "Till redaktio-

nen af Nya Argus. I anledning af de anmärkningar,

som emot representationen af 'Ungdom och dårskap'

på herr hofsekreteraren Hjortsbergs recett månda-
gen i förra veckan uti sista lördagsnumret af Nya
Argus förekommo, har jag trott mig, i hvad dessa an-

märkningar träffa mig, böra upplysa: att jag, någj^a

dagar förrän pjäsen gafs, yttrade mig mot dess på-

skyndade uppförande, med tillkännagifvande, att jag

ej ansåg mig i min roll nog inöfvad och säker för att

i den kunna så snart uppträda inför publiken; vi-

dare: att denna roll för mig var alldeles ny, och att,

då vid pjäsens första uppsättning tolf a fjorton repe-

titioner ansågos nödvändiga för inöfningen, nu där-

emot endast åtta på hvarandra tätt följande repeti-

tioner därtill användts; samt slutligen: det jag, li-

dande af en långvarig frossa under de få veckor jag

haft den vidlyftiga, aderton ark långa rollen i . 'Ung-

dom och dårskap' att instudera, äfven under samma
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utföra mitt föga mindre betydliga sångparti i 'Det

befriade Jerusalem', all min tjänstgöring under ti-

den på den dramatiska scenen oberäknad. — Jag an-

håller, att dessa upplysningar benäget måtte få en

plats i Red:s tidning liksom anmärkningarna.

iStockholm 25 februari 1833.

F. G. Kinmanson."

Argus, som i sitt nästa nummer villfor Kinman-
sons begäran, tillade, att felet helt och hållet måste
skrifvas på teaterdirektionens räkning.

Berwald sökte, så mycket det sig göra lät, godt-

göra den högst förargliga händelsen genom att åter-

uppföra operetten 23 februari på recetten för hofka-

pellets pensionskassa, då den fick ett bättre utfö-

rande. Under den konsertafdelning, hvarmed den

aftonens program inleddes, fick man höra uvertyren

till "Trollflöjten", aria ur "Fidelio", sjungen af Hen-
riette Widerberg, concertante för harpa och fiol ut-

förd af de utmärkt skickliga hofkapellisterna Fat-

schek och Randel samt "Harmoniens lof" med full-

stämmig kör och orkester af abbé Vogler.

Skådespelaren Gustaf Lindman afled 19 februari

vid fyrtitre års ålder. Som ung hade han en ovan-

ligt hög och stark sångröst, hvilken tyvärr förstördes

under målbrottstiden, hvarför han öfvergick till tal-

scenen, ehuru han af brist på sångare användes äf-

ven i betydande sångroller såsom t. ex. Gustaf Wasa.
Han blef emellertid aldrig någon framstående aktör.

Hans Jago i "Othello" var en särdeles olycklig ska-

5 — Svenska teatern VI
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pelse, likaså hans Omar i "Mahomet" och Sicinius i

"Virginia". Bäst lyckades han i Kotzebues dramer

t. ex. såsom Filip i "Johanna af Montfaucon" och i

synnerhet som Rudolf i "Korsfararne'^ hvilken an-

G. Lindman såsom Rudolf i "Korsfararne''. lifter

oljemålning tillhörig direktör Th. Lindforss.

sågs vara hans bästa roll. Dagligt Allehanda säger

om honom 1835: "Han petrificerade sig i onatur och

svulst och blef tragediens karikatyr i stället för dess

sannskyldige tolk." — Han var gift med Brita Kri-

stina Barck, hvilken sedermera ingick nytt äkten-

skap med komministern i Storkyrkoförsamlingen J.

D. Bersén.
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Victor Hugos märkliga femaktsdrama "Hernani"

i öfversättning af den vittre läkaren Magnus af

Pontin uppfördes för första gången 8 mars. Tre år

Victor Hugo. Efter litografi af Maiirln.

förut 25 februari hade stycket haft sin premiär på
Théåtre francais. Det var en betydelsefull omstört-

ning, som den sistnämnda aftonen ägde rum på det

dramatiska området, där det klassiska skådespelet

ända sedan Corneilles dagar intagit en allhärskande

plats. "Hernanikvallen — skref många år senare

Théophile Gautier— var århundradets största till-

dragelse, den fria, unga och nya tankens kröning på
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sitt 1827 utgifna versifierade skådespel "Cromweir'

framlade Hugo nyromantikens program. Af de

gamla lagarna om de tre enheterna var endast den

om handlingens enhet antaglig, ej de öfriga. Icke

allt i skapelsen är skönt efter mänskliga begrepp,

utan det fula finnes vid sidan af det sköna, det gro-

teska bredvid det sublima, det onda bland det goda.

Endast det karakteristiska utväljes. Poesien skall

liksom naturen använda både skugga och ljus, och

endast genom föreningen mellan det löjliga och det

upphöjda skapas den moderna konsten, som bör iklä-

das dramats form, ty detta omfattar poesien i dess

helhet. Hugo och hans anhängare hyllade således

den blandning af effekter, som redan Shakspere an-

vände, då han i sina dramer låter komik och patos

omväxla med hvarandra. Utomordentligt beteck-

nande för omslaget i åskådningen är det mottagande

den store britten rönte i Paris just under dessa år.

1823 ämnade en engelsk teatertrupp uppföra hans

stycken, men blef uthvisslad. "Ned med Shakspere
— ropade man — denne Wellingtons adjutant!" Fyra

år senare kom en ny trupp med Kemble och Kean i

spetsen och mottogs med jublande hänförelse. Hugo
kallade Shakspere teaterns gud, i hvilken franska

scenens tre största snillen Corneille, Moliére och

Beaumsarchais synas förenade liksom i ett slags tre-

enighet. — Oerhörda intriger föregingo den första

representationen. Till och med Franska akademien

försökte genom en formlig anhållan hos konungen

att hindra uppförandet, men Karl X afböjde. detta

ingripande i teaterangelägenheterna. För de tre för-



sta föreställningarna hade Victor Hugo förbehållit

sig trehundra platser i salongen, hvilka besattes af

hans och den nya skolans trognaste anhängare, unga

målare, arkitekter, bildhuggare, poeter, musici och

boktryckare. Sällan torde en egendomligare publik

ha uppenbarat sig vid en premiär på någon teater än

den, som den aftonen visade sig i Théåtre frangais'

salong, livars parkett och galleri fylldes af en skara

unga män, till utseende och dräkt knappast mindre

fantastisk än Hernanis eget röfvarband, vilda och

besynnerliga gestalter, skäggiga, med långt hår,

klädda i ylletröjor och spanska kappor, Robespierre-

västar och baretter a la Henrik den tredje. Det var

vid detta tillfälle Théophile Gautier lär ha burit den

i litteraturhistorien så ofta omtalade röda sammets-

västen, hvilken betraktades såsom en symbol för den

entusiasm, hvaraf den unga franska romantiken be-

själades under sin första tillvaro. Uppträdena i sa-

longen motsvarade, hvad man kunde vänta å ema si-

dan af denna brokiga skaras fanatism, å den andra

af Victor Hugos motståndare, af hvilka han i en ano-

nym skrifvelse till och med hotats med döden. Redan
vid ridåns uppgång brast stormen lös, och det fördes

ett sådant infernaliskt oväsen hela aftonen, att styc-

ket med knapp nöd kunde spelas till slut. Under an-

dra föreställningen stodo två grenadjärer af kung-

liga gardet med sina gevär på avantscenen framför

ridån, men parterren, som bestod af Hugos vänner,

fördrog denna förhatliga åtgärd af polisen. Det

hvisslades, och man skrek å la porte — hvisslades och

applåderades i fyra timmar. Då ridån gick ned, ro-

pades på författaren, men denne visade sig ej. Nu
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skrek man: Mars! Mars! I trots af polisförbudet,

som förnekar skådespelarna att visa sig efter pjäser-

nas slut, framträdde slutligen m:lle Mars förd af

Firmin (Hernani). Trettio kvällar å rad uthvisslades

"Hernani" af Victor Hugos vedersakare, och trettio

kvällar å rad hälsades stycket med stormande bifalls-

rop och handklappningar af hans anhängare. Her-

nanikvällarna liknade lika många drabbningar.

Knytnäfsslag och käpprapp haglade, men romanti-

kerna voro talrikare, yngre, kraftigare, bättre hand-

ledda och hemförde också segern. Pjäsen bibehölls

på repertoaren, och ännu efter nära ett sekel äger den

kvar denna nyhetens hela behagfulla fräschör, som
blott få gamla pjäser förunnas, och en odödlig ungdom
tycks dona Sol beskärd liksom Hernani. — Af begär

att förläna sina dramer ett rikare innehåll och större

omväxling gör sig Hugo emellertid icke sällan skyl-

dig till brott mot skönhetens och den goda smakens

eviga lagar. Språket öfvergår från den högsta ly-

rik till det plattaste joller, från den vildaste galen-

skap till den sublimaste poetiska inspiration, och det

var nog inte utan skäl som Franska akademiens ord-

förande mr Salvaudu, när Hugo ändtligen tog sitt

inträde därstädes, hälsade honom med en af de ela-

kaste ordlekar, som någonsin sagts: "Vous avez in-

troduit Tärt scénique (rarsénique) dans notre littéra-

ture". Men en praktfull stämning, en mäktig patos

finnes i dem alla, den romantiska ådran flödar där

ymnigt, och med rätta ha sådana verser som Karl

V:8 monolog i "Hernani" blifvit berömda för sin skön-

het. I tankarnas djup, i bildernas nyhet och prakt

samt i öfvergångarnas djärfhet och lyckade utfö-
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rande täflar den med det skönaste den franska litte-

raturen äger.

Hos oss kunde pjäsen naturligtvis icke väcka ens

tillnärmelsevis ett sådant intresse som i Paris eller

blifva någon partifråga, men den gjorde i alla fall

stort uppseende och samlade en följd af fulla hus.

Jean Fran^ois Firmin såsom Hernani 1830.

Härtill bidrog icke litet, att direktionen icke skytt

några kostnader vare sig för den dekorativa utstyr-

seln eller för kostymerna. Framförallt lära Karl den

stores grafhvalf och sista aktens terrass med det

eklärerade slottet i fonden varit af en vacker och

pittoresk effekt. Kostymerna öfverträffade i smak,

skönhet och prakt nästan allt hvad man förut sett i

den vägen på vår scen. I främsta rummet gällde det

omdömet Sara Torsslows (dona Sol) bägge brudklän-
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ningar och hennes hufvudprydnad i fjärde akten

samt Collbergs glänsande stålrustning i samma akt

såsom Karl V. Men äfven Almlöf som den gamle

Silva och Torsslow i titelrollen voro iförda de prakt-

fullaste dräkter. Därtill kom dessa tre herrars ståt-

liga utseende. I synnerhet lär Torsslows manligt

unga figur varit beundransvärdt vacker, och ett skö-

nare hufvud än hans som Hernani, säger Allehanda,

torde man få leta efter på alla Europas teatrar. Hur
en simpel svart domino med kapuschong, tillägger

bedömaren, kan anbringas med en sådan blodet isan-

de effekt på åskådaren, som den herr Almlöf åstad-

kommer i sista akten, är verkligen märkvärdigt. Alla

granskare äro eniga om, att spelet på de tre hufvud-

personernas händer var förstklassigt, och att pjäsen

i sin helhet var särdeles väl inöfvad. iSara Torsslow

visade för hvarje ny betydande roll hon utförde, att

hon utan tvifvel var Sveriges dittills största skåde-

spelerska, och i senare tid lär hon väl icke haft nå-

gon annan rival om den hedersplatsen än vår egen

oförgätliga Elise Hwasser. Mästerlig var Nils Alm-
löf i den gamle Silvas roll, som onekligen hörde till

dem, där hans stora talang visade sig i den klaraste

dager. Det fanns ej en enda anmärkning att göra.

Bland hans bästa scener voro den då han öfverraskar

de bägge älskande och stannar fastnaglad vid dörren,

den med don Carlos och porträtten samt den svåra

stumma scenen i sista akten, som han utfyllde med
en beundransvärd mimik. Torsslows spel var här

liksom öfverallt fullt af lif, sanning, värma och fin

nyansering, särskildt lär öfvergången till den span-

ske ädlingens hö^a och stolta skick, då han i grift-
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hvalfvet tillkännager sig: vara don Juan Aragon,

hafva varit förträffligt. Collberg hade i don Carlos'

svåra roll många lyckliga moment, men han förfe-

lade alldeles den långa monologen vid Karl den sto-

Sarah Bernhardt såsom dona Sol 1878. Efter fotografi.

res sarkofag. Man sökte skylla detta på författaren

och öfversättaren, men felet låg nog hos skådespela-

ren. Den som liksom jag haft tillfälle att i den sce-

nen se och höra de stora skådespelarna på Théätre

fran^ais, i forna dagar en Gustave Worms med hans
djupa, egendomliga röst och den elegante Le Bargy
i en senare tid, vet, att denna undersköna monolog
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kan på vidt skilda sätt göra ett mycket starkt in-

tryck. — Då jag första gången fick njuta af att där
se "Hernani" återgifvas, hade Sarah Bernhardt lyck-

ligtvis ännu icke hunnit blifva affärsresande. Hon
stod då på sin konsts soliga middagshöjd och prydde
på ett utmärkt sätt den förträffliga ensemblen. Det
sätt hvarpå hon och hennes jämlike Mounet-Sully
1878 utförde sista aktens ohyggliga förgiftningsscen

är oförglömligt och hör till mina sublimaste sceniska

upplefvelser. Något liknande den förfärande tragik

och den gripande sanning de bägge gudabenådade
artisterna där utvecklade kan man säkerligen aldrig

få skåda. Visst är, att så ypperligt än skådespelet

samma år hemma hos oss framställdes, blef det dock
endast en svag återglans af hvad den tidens franska

storheter förmådde åstadkomma.

Elise Frösslind drabbades i januari månads början

af ett svårartadt lidande, som nästan hela året höll

henne fjättrad vid sjuksängen. Direktionens vänliga

omsorg om sina sujetter tog sig ett vackert uttryck

uti dess i början af april offentliggjorda meddelande
till publiken: "Hoppet om fru Frösslinds återstäl-

lande från en långvarig sjukdom har i det längsta

fördröjt utsättandet af den recett, hvartill hon för

nu löpande spelar är såsom löneinkomst berättigad.

Ehuru detta hopp ännu synes aflägsnadt och recett-

spektaklet alltså måste gifvas, utan att fru Frösslind

själf därvid kan uppträda, torde den förtjänta skå-

despelerskan likväl ej komma att sakna den välvilja,

hvarmed hon under hälsans dagar vid så många till-
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fallen sett sig af scenens vänner omfattad". Dagligt

Allehanda hälsade med mycket bifall denna teater-

styrelsens gärd af deltagande för den utmärkta ar-

tisten. Det ansågs vittna om "liberalitet och frihet

från allt byråkratiskt högmod, vår tids värsta

smitta". I sammanhang härmed påpekades ännu ett

drag, som i hög grad hedrade direktionen, nämligen
att den utverkat Kgl. M:ts tillåtelse att få ge ett spek-

takel till förmån för teaterdirektören Djurström,

hvilken lidit en svår ekonomisk förlust genom en

eldsvåda i Karlshamn. "Åter en spik i fördomarnas
och aristokratismens likkista!" utbrister tidningen.

Den effektfulla treaktsdramen "Hedvig eller Ban-
ditbruden" gafs för första gången 15 april till förmån
för fru Frösslind, och både drottningen och kron-

prinsparet hedrade genom sin närvaro recettager-

skan, som dessutom fick glädja sig åt en fullsatt sa-

long. Pjäsen var skrifven redan 1812 af Tysklands

Tyrtaios, den tjuguettårige skalden Teodor Körner,

hvilken året därpå, samma dag som han diktat sin

af Atterbom öfversatta härliga "Svärdsång", blef

dödsskjuten under kriget mot Napoleon. Det är ett

af den unge författarens mest spännande och

fantastiska stycken, ehuru ingalunda något konst-

verk af högi*e ordning. Amalia von Helvig säger i ett

bref till Atterbom augusti 1816, att hon sätter Kör-

ners dramatiska stycken under det medelmåttiga, och

detsamma gjorde ju Anders Lindeberg också. Och
många af situationerna äro visserligen upprörande

för känslan, det skall villigt medgifvas, men den ly-

riska flykten ger ändå dramen för den tiden ett visst

värde, som kraftigt understöddes genom ett förträff-
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ligt utförande. Smaken hade under årens lopp för-

ändrat sig. Den publik, som dåförtiden förtjustes af

älskvärda röfvares bedrifter eller applåderade åt

faddheter och tvetydigheter, var icke längre densam-
ma som * fordomdags fyllde salongen under Glucks

och Naumanns operor, Leopolds, Kellgrens, Valerius'

och Adlerbeths tragedier eller Gustaf III:s skåde-

spel och gladdes åt de goda komediernas finslipade

repliker. — "Banditbrudens" innehåll är i korthet att

Hedvig (Sara Torsslow), ehuru af låg börd, uppfost-

rats som fosterdotter hos grefven och grefvinnan

von Felseck (Lars Hjortsberg och Katarina Wenn-
bom) tillsammans med deras son Julius (Collberg).

Fem år före pjäsens början hade han skickats ut i

kriget, och i skilsmässans ögonblick svuro de bägge
unga hvarandra evig kärlek. Julius är nu återkom-
men, men Hedvig vill ej löna fosterföräldrarnas väl-

gärningar med att gifta sig med honom. Emellertid

vilja de bägge gamla gärna hafva Hedvig till son-

hustru, och allt tycks arta sig godt och väl. Då up-

penbarar sig på skådeplatsen banditen Eudolf (Nils

Almlöf), som af kärlek till Hedvig tagit tjänst som
jägare hos grefven, lyckas under en jakt rädda hans
lif och begär som belöning Hedvig till hustru. Denne
Rudolf är af förnäm härkomst, men hans snikne för-

myndare, en viss markis, hade genom en falsk ankla-

gelse för högförräderi lyckats få honom dömd till

landsflykt och belönats med hans fäderneärfda gods.

För att hämnas förenade sig då Robert med ett röf-

varband och mördade markisen, för hvilken ogärning
ett pris blifvit satt på hans hufvud. Med sina kam-
rater ämnar han nu utplundra Felsecks slott, medan
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dess manliga invånare äro på en fest hos en granne.

Detta ger anledning till en mängd spännande scener

i sista akten, hvarunder Hedvig stänger in röfvarna

i en källare och nedskjuter Rudolf med hans egen

bössa. Grefven och Julius jämte betjäningen åter-

komma i rattan tid, och Hedvig, som af sinnesrörel-

sen svimmat, återväckes till lifvet och till föreningen

med sin älskade Julius. — Sara Torsslow lär ha varit

förträfflig som Hedvig i synnerhet i de starkare de-

larna af rollen; likaså Almlöf, ehuru han klandrades

för att alltför ofta använda "de djupa brösttonerna,

med hvilka ingen människa talar. Äfven om det gör

effekt, är det dock en falsk effekt". Äfven Hjorts-

berg och Collberg ansågos ha väsentligt bidragit till

styckets framgång. Såsom efterpjäs gafs Boieldieus

lilla enaktsoperett "Den nya egendomsherrn", där

Habicht hade sin tredje debutroll, och mellan pjä-

serna uppträdde hofkapellisten August Giirtler med
ett adagio och rondo för valthorn.

Det är i "Hedvig" den i teateranekdoterna så ofta

omtalade betjäntrepliken förekommer: "Herr grefve!

hästarna stå sadlade",' som den vid ett mässfall in-

skickade olycklige rollinnehafvaren i sin förskräc-

kelse trasslade ihop till "sadlarna stå hastade! . . . Nä'

ja' mente städslarna ä' adlade! . . .", hvarpå han

gnodde ut.

Genom eldsvådan i Karlshamn omkring 20 mars,

då stadshuset och den därmed sammanbyggda tea-

tern nedbrann i grund, förlorade direktör Djurström

hela sitt förråd af dekorationer och kostymer samt,

hvad som värre var, hela sitt teaterbibliotek, hvilket

delvis var oersättligt. Den föreställning, som 23
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april gafs till hans förmån, inbra^e genom öfver-

betalningar icke mindre än 1,200 rdr, en på den tiden

ganska vacker summa. Man gaf för utsåldt hus för

första gången en bagatell i en akt "Skådespelaren på
resa", där Torsslow såsom aktören och Sevelin i den

lurade fästmannens skepnad väckte publikens lifliga

intresse, och därefter den roliga treaktaren "Herr

Des Chalumeaux" med Sevelin i titelrollen och Lars

Hjortsberg som hans jokej.

En bland direktionens lofvärdaste åtgärder under

spelåret var återupptagandet 21 april af "Trollflöj-

ten" med geniernas och tärnornas partier för första

gången besatta med verkliga sångkrafter. De förra

utfördes af Matilda Ficker, Karolina Lindström och

Johanna Enbom, de senare af Charlotta Ficker,

Malla Höök och fru Enbom (se del III sid. 58). Preu-

mayr var som förut Sarastro, fru Sevelin Nattens

drottning. Fr. Kinmanson talaren, Fahlgren Papa-

geno och Berg Monostatos. Sofia Milen, som för för-

sta gången utförde Papagena, lyckades bra med den

tacksamma uppgiften. Sällström sjöng Tamino gan-

ska själfullt, men tog på mer än ett ställe falskt och

i recitativen var han föga lycklig. Dessutom kunde

hans svaga stämma icke göra sig hörd i introduktio-

nen, innan han ännu framträdt på scenen. Henriette

Widerberg var som förut en utmärkt Pamina. En
kritiker begagnade emellertid tillfället att påpeka,

det "med Fidelios upptagande på vår scen en revolu-

tion tycks försiggått i hennes sång. Denna för hen-

nes röst svårt liggande komposition tvingar henne

att eftersträfva en styrka och uthållighet i de högre

tonerna, som hon af naturen icke äger, och har där-
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igenom ntöfvat ett ofördelaktigt inflytande på hen-

nes utförande i allmänhet. Hon anstränger sig hör-

bart för att framstå med kraft och glans i den högre

oktaven, och ehuru hon visserligen därvid sätter an

tonen rätt och säkert, förlorar hennes röst det inner-

ligt Ijufva och själfulla, hvarmed naturen begåfvat

den, och som egentligen förlänat den dess beröm-

m.else. Någonting skarpt och sträft, nästan skrikande

vidlåder därför numera ofta en organ, för hvilken

dessa fel fordom voro alldeles obekanta". — Åtskil-

liga förändringar i dekorationer och kostymer voro

vidtagna sedan operans första framträdande på vår

scen, ehuru icke så omstörtande som i våra dagar.

Den tiden bibehöll t. ex. Papageno ännu den häfd-

vunna fjäderbeklädnaden från topp till tå, hvilken

föranleder Taminos replik: "Jag tviflar på att du är

en människa. Att döma af dina fjädrar skulle man
kunna ta dig för en . .

." "Fågel kanske!" infaller

Papageno. Vid 1917 års nyinscenering ikläddes Pa-

pageno skära trikåer till ^/s af kroppsytan, och endast

^/a bibehölls täckt af fjädrar. Visserligen är Mono-
statos ett något enfaldigt naturbarn, men hur i all

rimlighets namn han numera kan taga den sköne tri-

kåklädde herrn för den onde och rusa sin väg fylld

af fasa är alldeles ofattligt och fullkomligt menings-

löst, och ändå mera meningslöst, att en så klok karl

som Tamino kan betvifla, att den halfnakne Papa-

geno är en människa. Den tiden rörde Tamino fing-

rarna för att låtsas ur flöjten frambringa olika to-

ner, när han hembar sitt "lofoffer till de mäktige".

1917 framlockade han dessa välljud med alldeles

orörliga fingrar, förmodligen för att regissören där-
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med velat visa, att det verkligen är en trolltlöit han

trakterar.

På grund af att hofkapellisten Karl Megelin (f.1763

t 1836) med spelårets slut skulle afgå efter fyrtisju-

ärig verksamhet såsom förste violoncellist i Kung-
liga teaterns orkester, där han med utmärkt nit och

skicklighet tjänstgjort, tillerkände direktionen ho-

nom en afskedsrecett 7 maj. Megelin besökte Sverige

första gången 1778 såsom kurfurstlig sachsisk kam-

marmusikus och uppträdde då på ett par konserter

å Stora Eiddarhussalen. 8 april 1789 gafs å Kungl.

mindre teatern till hans förmån en konsert, som är

märklig därför att namnet Mozart då förekommer

för första gången i det offentliga musiklifvet i Stock-

holm. Erik Gustaf Geijer omtalar honom i ett bref

från oktober 1806. Han hade varit på ett par kon-

serter i Uppsala, men "kan ej säga, att jag på dem
hört något rätt vackert mer än en duett af Viotti för

violonceller, som Megelin och Cloos, en annan violon-

cellist från Stockholm, spelade charmant. Me-

gelin regerar sitt instrument, men han regerar det

tyranniskt och plågar sin stackars basfiol genom
en öfverdrifven force". Hofkapellet inledde föreställ-

ningen med uvertyren till "Elverhögen" (sic!). Där-

efter uppfördes för första gången ''Wisan eller Sa

går det till i expedition", en enaktskomedi af Scribe

m. fl., som oaktadt den spelades af Lars Hjorts-

berg, Almlöf, Torsslow, Fr. Kinmanson och Emilie

Högquist, ej kunde hålla sig kvar på spellistan

mer än fyra gånger. Efter uvertyren till "Wil-

helm Tell" afslutades spektaklet med ''Intrigen i

fönstren", där Lars Hjortsberg roade publiken som
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tapetseraren Salinette (se del III, sid. 177). För öf-

rigt är att för månaden anteckna uppträdandet mel-

lan pjäserna 13 maj af ett par italienska sångare,

som ackompanjerade sig på gitarr och några dagar

förut gifvit en konsert på Börsen, samt att två dagar

senare hofkapellisten Andreas Gehrman spelade en

Andreas Gehrman. Klter litografi.

rondoletto för violoncell mellan pjäserna. Denne
Gehrman är märkvärdig såsom stiftare 1847 af "Fil-

harmoniska sällskapet" i Kristiania. Han var en-

gagerad i hofkapellet 1827—1838 och 1849—1851. Un-
der mellantiden vistades han i Norge. Efter 1851 gaf

han konserter i Finland och Eyssland, återvände

1867 till Stockholm, där han anställdes som lärare i

konservatoriet, ofta gaf konserter och ansågs såsom
en mästare på sin violoncell. Han var för öfrigt en

stor spjufver, om hvilken man berättade många lus-

6 — Svenska teatern VI.
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tiga anekdoter. En operaafton hade han under en

mellanakt talgat strängarna pä altviolinisten Holm-

ströms instrument, hvilken i början af följande akt

hade ett litet solo att spela. När ögonblicket kom,

fick denne icke fram ett ljud, men till kapellmästa-

rens öfverraskning och de öfrigas munterhet kommo
tonerna i stället från Gehrmans violoncell. Ett an-

nat, något gröfre skämt förtäljer Oskar Wijkander

i sina Minnen. En basunblåsande kamrat hade en

afton spelat Gehrman något fult spratt, och han be-

slöt att hämnas, hvilket han också gjorde på ett högst

egendomligt sätt. Han smög sig nämligen ned på
Operakällaren och återkom snart med ett parti in-

lagda strömmingar, hvilka han oförmärkt under en-

treakten praktiserade in i basunen. Akten börjas;

den intet ondt anande blåsaren förde instrumentet till

sina läppar, och i nästa ögonblick flögo under ett

häpnadsväckande basunoljud strömmingarna rundt

omkring i orkestern.

Sedan Per Sevelin på sin recett 17 maj först fått vi-

sa sig, hälsad af publikens jubel, i sin gamla glansroll

baron Torrved i "Ålderdom och dårskap" (se del IV
sid. 188, 189), uppfördes för första gången Scribes

komiska treaktsopera "Fra Diavolo" med musik af

Auber. Den senare var som bekant en af de graciö-

saste, elegantaste och mest parisiska tondiktare

Frankrike ägt, en värdig arfvinge till Boieldieu, med
en ännu mera glänsande kolorit än denne mästare,

Aubers egendomliga stil — en modernisering af den

äldre opéra-comiquen — når sin höjdpunkt i denna

tonskapelse, jämte "Muraren" och "Den stumma"
hans bästa arbete. Rika, ständigt växlande melodier.
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mentering äro de allmänna kännetecknen på denna
musik. "Fra Diavolo" intog" strax publiken både ge-

nom sin musikaliska fägring och genom handlingens

Per Sällström såsom Fra Diavolo. Efter oljemålning

af Plageman, tillhörig Kungliga teatern.

fart och komik. Scribes förträffligt sammansatta
libretter bilda med Aubers musik ett oskiljaktigt

helt och hafva i ej ringa mån bidragit till tonsätta-

rens triumfer. Operan drog fulla hus en lång tid

framåt, och den chevalereske och lättsinnige röfvar-

höfdingen blef Sällströms förnämsta glansroll. Den
största effekten gjorde Diavolos stora aria i tredje
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akten på grund af det förträffliga sätt, hvarpå han

återgaf denna scen nxed afseende på sång och spel.

Partiet låg utmärkt för hans röst, och hans stora,

mörka, blixtrande ögon satte alla kvinnohjärtan i

brand. Henriette Widerberg var en täck och liflig

Zerlina samt tycktes mer än vanligt studerat sin roll.

Fru Enbom sjöng ladyns parti, Lindström Lorenzo,

Fahlgren värdshusvärden, Hyckert Francesco och

Lasse Kinmanson och Wennbom voro mycket lyc-

kade som de bägge röfvarna. Hvad recettagaren i

lord Kockburns gestalt beträffar, var man icke lika

nöjd. Man påstod, att hans organ gjorde ett obe-

hagligt afbrott i ensemblesakerna, och att han öfver-

dref genom att stoppa armarna ända till armbågarna
i fickorna och sedan slänga de långa skörten fram och

åter i luften liksom ett par väderkvarnsvingar. Han
uppmanades dessutom af Aftonbladet att låta bli för-

vandla engelskt mynt till franskt, då scenen spelar i

Italien. I baletten dansade fru Pfeiffer, m:llerna

Daguin och Fägerstedt samt hrr Wallqvist, Selinder

och Silfverberg. Det tycks dock, att en folkdans va-

rit mera på sin plats här än den konstdans som ut-

fördes och som störde karaktären af det hela. Till

följe af de långa mellanakterna slutade spektaklet

ej förrän en kvart öfver elfva, oaktadt det på affi-

schen stod, att det skulle vara slut redan klockan tio.

Uppsättningen var gjord med omsorg, ehuru Zerlinas

säng och toalett ansågos vara för präktiga, eftersom

hon själf talar om deras enkla beskaffenhet. Man
stötte sig emellertid på Zerlinas afklädningsscen och

ansåg det oblygt, att ett fruntimmer kunde på sce-

nen få "kläda af sig intill understubben", och dock
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var Zerlinas klänning då som nu att knäppa upp vid

sidan. Tänk, hvad vi raskt utvecklat oss i "oblyg-

het". Nu för tiden kan ett fruntimmer helt ogene-

radt på scenen kläda af sig i bara-bara — och det är

högst få, som stöta sig på det, och hvad "Fra Dia-

volo" beträffar, ges den ju i våra dagar som "ung-

domsföreställning". Det påminner lifligt om hvad

furstinnan Metternich i sina Minnen säger om '*La

helle Héléne", hvilken pjäs, då den var ny, till och

med i Paris ansågs rätt anstötlig och omöjlig att skå-

das af bättre damer: "Min tro är, att skulle Sköna

Helena nu ges som en matinéföreställning för skol-

flickor, skulle inte en människa hänga upp sig på

det".

Inför fullsatt salong med drottningen och kron-

prinsparet i kungliga logen gafs 2 juni första före-

ställningen af Schillers borgerliga sorgespel "Kabal

och kärlek*'. Nära femtio år förut hade det på vå-

ren 1784 haft sin premiär i Mannheim, där det upp-

väckte en formlig entusiasm, och det unga Tyskland

hyllade Schiller såsom sin främste representant. Ef-

ter andra aktens slut reste sig hela publiken och häl-

sade med stormande applåder diktaren, som helt öf-

verraskad reste sig upp i sin loge och bugande tac-

kade för hyllningen. Liksom Lessings "Emilia Ga-

lotti", ehuru förlagd till Italien, skildrar dåtidens

tyska seder och förhållanden, sammanhänger äfven

Schillers "Kabal och kärlek" på det närmaste med
sin tid och ger en effektfull återspegling af dess tan-

kar och idéer. Endast namnen, icke förhållandena

äro diktade, om de än blifvit målade i skarpa färger,

och såväl lady Milford som presidenten och hofmar-
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skalken äro verklighetsbilder från hofvet i Wiirtem-

herg. Att Luise afstår från Ferdinands kärlek och

ej flyr med honom har af åtskilliga förståsigpåare

klandrats, men visar tvärtom en djup kännedom af

den tidens människor. Detta melankoliska, bittert

Friedrich von Schiller. Efter oljemålning

af W. von Kaulbach.

försakande drag låg i hela folkets anda. I Sverige

gafs dramat första gången i Göteborg 1802 med Gus-

taf Åbergsson i Ferdinands roll, och stycket stod på

alla landsortssällskaps repertoar under 1800-talets

förra hälft. På Kungliga teatern mottogos flera sce-

ner af publiken med de lifligaste handklappningar.

Hvad utförandet beträffar, glänste Sara Torsslow

i Milfords roll liksom hennes man i Ferdinands.

Hur präktigt återgaf icke denna snillrika skådespe-
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lerska den glödande, med sig själf kämpande pas-

sionen, hur framförde hon icke berättelsen om sina

vidriga öden. Hela denna scen gjorde en utomordent-

Scenbilder, ur "Kabale und Liebe". Efter kopparstick

af Chodowiecki i Kalender aiif das Jahr 1786.

lig effekt såsom den spelades af det utmärkta konst-

närsparet. För öfrigt skrek Torsslow så väldigt, att

han blef hes mot slutet, oaktadt sina starka lungor.

Charlotte Erikson var förträfflig som Luise, likaså

Almlöf som presidenten, ehuru Allehanda kinkar på,

att han hela aftonen höll sin venstra arm orörlig vid

sidan och endast gjorde gester med den högra. Lars

Hjortsberg i musikus Millers skepnad var utmärkt
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dock hafva förefallit något trött och tycktes liksom

hvila sig mellan kraftscenerna. Collbergs skurkak-

tige Wurm var bra, ehuru han spelade för mycket

med publiken. Sevelin lär hafva saknat den elegans,

som en hofmarskalk måste hafva. Han var ganska

rolig, i synnerhet i pistolscenen med Ferdinand, men
han var mera en Jocrisse än en maréchal de la cour.

Malla Montgomery, som såg sorgespelet samma år,

skrifver i sin dagbok: "Jag tror mig aldrig hafva

sett någon bättre gifven pjäs. Miller — Lars Hjorts-

berg, presidenten — Almlöf, Ferdinand — Torsslow,

alla oöfverträffliga ! Lady Milford — fru Torsslow,

Luise — fru Erikson! Vi voro alldeles genomskaka-

de alla af denna tragedi." Rydqvist ansåg den där-

emot för "ett gift, bemängdt med poesiens hela söt-

ma". "Kabal och kärlek" är just icke någon lämplig

pjäs för juni månad, icke ens år 1833, och den gafs

heller icke mer än två gånger före hösten.

Med spelårets utgång lämnade Karolina Åbergs-

son för alltid den scen, hvars prydnad hon så länge

varit, och hade sin afskedsrecett 10 juni inför en full-

talig publik med drottning Desideria och pronprins-

paret i spetsen. — Fru Åbergsson var född Kuhlman
15 november 1778, intogs vid tretton års ålder i tea-

terns sångskola och två år därefter i den då nyin-

rättade elevskolan, där hon handleddes af den ut-

märkta franska skådespelerskan Anne Marie Des-

guillons. 1800 erhöll hon aktriskontrakt och blef

året förut gift med balettmästaren Louis Deland,

hvilket äktenskap dock upplöstes redan 1802,. hvar-

efter hon kallade sig fru Kuhlman till 1815, då hon
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Åbergsson. I sina yngre år var hon teaterns för-

nämsta förmåga inom älskarinnefacket, där hon hän-

förde publiken genom sitt behagfulla framträdande

och ett af naturlig innerlighet buret spel. Lika för-

träffligt utförde hon sedan subretter och öfvergick

Karolina Åbergsson. Efter teckning af L. O. Anderson
i Kungl. teaterns porträttsamling.

slutligen till mére-noble-rollerna, hvilka hon fram-

ställde "med en värdighet, som väckte beundran".

Klas Livijn bland andra uttömde sig i entusiastiska

loford om henne den tiden hon spelade Hildegard i

"Johanna af Montfaucon" (se del II sid. 166). För
honom var hon inbegreppet af allt Ijuft och skönt

han kunde tänka sig, och en annan bedömare säger,

att hon var "full af grace och naivité, hänförande
genom ett sant föredrag och ett ypperligt minspel".
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Om hennes uppträdande i "De begge arrestanterne"

säges det i Journalen 1809: "Ingen teaterälskare lä-

rer finnas i Stockholm, som ej redan sett och beund-

rat fru Kuhlman i friherrinnnan Sablans roll. Hen-

nes aktion är här så mästerlig, eller rättare, det

mästerliga i hennes aktion är här så ögonskenligt, att

den hänför äfven dem, som ingen känsla hafva för

det okonstlade och sanna, och aftvingar publiken ett

bifallstecken, hvilket eljest gifves oftare Iranske åt

den, som söker än åt den som förtjänar det. Att hon

i denna och åtskilliga andra pjäser synes öfverträffa

sig själf, anser likväl anmärkaren icke blott för hen-

nes egen utan ock för dessa pjäsers förtjänst. I hans

tanke spelar fru Kuhlman i själfva verket aldrig

mer eller mindre, utan alltid lika väl. I den pjäs,

hvarom här är fråga, har hon för öfrigt mer till-

fälle än annars att ådagalägga sin skicklighet i jeu

de physionomie, som onekligen är det svåraste i den

mimiska konsten. Hennes ansiktsförändring, då hon

kommer in och får se baron Sablan i stället för en

främmande yngling, är verkligen beundransvärd".

I tragiska uppgifter tycks hon däremot icke varit

lika lycklig. Hennes Ofelia vann icke odelat bifall,

och då hon uppträdde såsom Maria Stuart i Göte-

borg, klandrades hon af kritiken. Nils Arfwidsson

säger rent ut, att hon "i tragedien, som hon gärna

spelade, var faslig". Under åren 1829—31 var hon
lärarinna för teaterns aktriselever och dog i Stock-

holm nära 88 år gammal 21 april 1866. Bland hen-

nes många roller vilja vi här endast erinra om den

döfstumme Jules i "Abbe de TEpée", Lisette i "Uni-

versalarfvingen", Elmire och Dorine i "Tartuffe", fru
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Dorsan i "Den svartsjuka hustrun" och fru von Froh-

muth i "Portraitef\ en liten enaktskomedi på vers

af Kotzebue (se del V sid. 17), hvilken roll hon valt

för sitt afskedstagande, och där dagen till ära de

hågge ungdomarna spelades af Emilie Högquist och

Ulrik Torsslow. Efter pjäsens slut öfverraskade hon
publiken med följande versifierade hälsning:

"Partit är uppgjord t nu; min roll, ack! den är slutad;

till lifvets - sista scen, med hjässan böjd och lutad

en vandrarinna går, men bär i hjärtat kvar
de glada minnen än af sina ungdomsdar. —
Kring detta sköna rum låt mig ännu få blicka;

det var ju här jag spelt en rask och duktig flicka,

här log jag mången gång och fällde mången tår;

men tiden, som han plär, han lade år till år.

Jag räknade dein ej, men hopalagd blef summan,
och flickan var ej mer, och här till slut stod gumman!
Hon var välkommen dock, säg? var det icke så?

För dessa ynnestprof skall hjärtat evigt slå.

Sin varma tacksamh3t hon mäktar ej förklara,

i djupet af sitt bröst hon måste den förvara,

och har ej annat val än ur en öppen själ

att säga med en tår ett innerligt farväl!"

Till svar härå ägnades henne ett lifligt och lång-

varigt applådissemang för att öfvertyga henne om
publikens erkänsla och saknad.

Aftonen afslutades med en uppsluppen tvåaktsvå-

devill "Den falska Catalani eller Concerten i Kråk-
vinkel", som gafs för första gången, skrifven af den
tyske teaterförfattaren och redaktören för Wiener
Theaterzeitung Adolf Bäuerle samt öfversatt af Gus-

taf Åbergsson. Den var ett slags fortsättning af
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derlägsen i komisk kraft. Författaren har låtit borg-

mästaren Nikolaus Storck förlofva sig på gamla da-

gar, skapat en kantor med en dotter, som älskar en

ung aktör, och låter denne, för att tilltvinga sig kan-

torns samtycke och slå sin af fadern gynnade rival

ur brädet, kläda ut sig till den stora sångerskan Ca-

talani och begagna det inflytande han i sådan egen-

skap utöfvar på Kråkvinkelsborna att genomdrifva

sina egna och ett par goda vänners kärleksplaner.

Skådespelaren Ignaz Schuster, wienarnas förklara-

de gunstling, för hvilken pjäsen ursprungligen

skrefs, var en liten ful och puckelryggig man, men
som genom lifligheten och kvickheten i sitt spel in-

tog en första rangens plats inom den burleska ko-

miken. Han hade också komponerat musiken till

stycket. Hos oss framställdes rollen af Habicht,

hvars böjliga falsett lånade sig utmärkt väl till ka-

rikeringen, och hans entré med den musikaliska häls-

ningen till den församlade menigheten var af en yt-

terst komisk verkan. Han sjöng och spelade sin roll

alldeles förträffligt. Man märkte, att han sett och

hört den världsberömda sångerskan, och till och med
hans ansikte påminde om förebilden. Emilie Hög-
quist hade också en särdeles lycklig afton. Hon spe

lade aktörens syster och var förklädd till sånger-

skans cicisbeo. I sitt eget köns roller på den tiden

ofta både stel och tvungen förde hon sig här med le-

dighet och säkerhet, var den allra sötaste lilla fän-

rik man ville se, spelade med lif och finess och bröt

på italienska med verkligt behag. Om salig Ovidius

lefvat, yttrade en åskådare, hade hon säkert blifvit
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ämnet för en af hans metamorfoser. Sedan den kväl-

len spelade hon gärna och med fördel karlroller och

var till och med ibland road af att klädd i manlig

dräkt tillsammans med några vänner i skymningen
promenera npp till Brnnkebergstorg och där vid pum-
pen kurtisera de vattenhämtande tjänstflickorna.

Lars Hjortsberg däremot tycktes icke vara särdeles

förtjust i denna tredje variant af sin borgmästare

Storck, hvilken heller icke erbjuder samma resurser

åt skådespelaren som de Kotzebueska Kråkvinkel-

pjäserna. Publiken var emellertid road, och kron-

prinsen såg om stycket i sällskap med excellensen

Brahe och hofmarskalken von Beskow redan andra

gången det gafs.

För spelåret är för öfrigt endast att anteckna, det

den sextioårige hofkamreraren Gabriel Åman, som
ett par år förut haft sin afskedsrecett, på grund af

mässfall återigen kom att visa sig på scenen. Det

var när "Hamlet" den enda gången under säsongen

gafs 22 november med Fr. Kinmanson och Sara Torss-

low som konungen och drottningen, Torsslow och

Charlotte Erikson som Hamlet och Ofelia, Collberg

som Laertes och Almlöf som Horatio. Både Lind-

man och Deland, som spelat Polonius, hade sjukan-

mält sig, och för att slippa ändra programmet eller

ställa in föreställningen frågade man den åldrige

skådespelarveteranen, om han ville göra teatern den

tjänsten att än en gång utföra sin gamla roll. Och
det ville han naturligtvis och gjorde det också, och

det utan att tidningarna med ett ord omnämnde hän-

delsen eller Dahlgren anmärkte det i sina Antecknin-

gar.
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Äfven kan förtjäna ihågkommas, att vederbörande

ändtligen efter sju års funderingar beslöto sig för att

i december utplantera fyra rader lindar på ömse si-

dor af nuvarande Karl XII:s torg, sedan platsen om-

sider 1830 blifvit planerad efter Arsenalsteaterns

brand (se del IV sid. 206).

Grefve Gustaf Löwenhielm, de Kungliga teatrar-

nas forne utmärkte chef, som sedan 1818 varit vår

högt skattade minister i Paris, bibehöll alltjämt sitt

stora intresse för allt som rörde teatern och skref fli-

tigt till sina efterträdare på chefsposten om de fran-

ska teatrarnas repertoar samt sände hem pjäser och

skisser till kostymer och dekorationer. Då han nu

efter flera år hemkommit på ett besök under som-

maren, firades han med den i del III sid. 74 omta-

lade ståtliga middagen .på Blå Porten 31 juli, i hvil-

ken deltogo femtiofem svenskar och fem norrmän.

Salen pryddes af hans från Kungliga teatern lånade

byst, kransad med lager och eklöf. Värdar voro nor-

ske statssekreteraren Due och hofmarskalken von

Beskow, hvilka bägge hyllade den uppburne gästen

med tal på både prosa och vers. Den glada stämnin-

gen förhöjdes ytterligare genom en kvartett af Har-

moniska sällskapets ledamöter, och den animerade

festen afslutades först fram på småtimmarna å Djur-

gårdsbrunn.
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Värdshuset Blå Porlen, Kfter litografi af K. J. Billmark.

Spelåret 1833—1834 öppnades fredagen 23 augusti

kl. 6,30 e. m. med Fletchers fyraaktskomedi "Den

förställda enfaldigheteyi eller Före och efter bröllo-

pet", där herr och fru Torsslow, Lars Hjortsberg,

Collberg, Deland, L. Kinmanson m. fl. med nöje åter-

hälsades af publiken, liksom Sällström och Matilda

Ficker i efterpjäsen "Den lilla matrosen". Följande

stycken i bokstafsordning blefvo under spelåret upp-

förda; de nya kursiverade: -Aline (1 gång), Amanda
(2), Ambassadören (5), Begge arrestanterne (2), Brö-

derna Philibert (1), Bildhuggaren (2), Baschan i Su-

resne (2), Befriade Jerusalem (3), De begge blinde (4),

Begge svartsjuke (3), Barberaren (2), Califen (1),

Crispin Medicus (1), Concerten på hofvet (3), Corre-

spondensen (4), Charlatanerne (1), Don Juan (3), Elake
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husbonden (2), En egendom till salu (1), Engelbrekt

(3), En komisk balett (1), Förställda enfaldigheten

(1), Förmente prinsen (2), Föregifna skatten (2), Far-

bror Philibert (1), Figaros bröllop (op. 2), Felsheims

husar (2), de Förtrogne (3), Falska Catalani (5), Fri-

skytten (2), Ferdinand Cortez (4), Fra Diavolo (10),

la Famille des innocens (1), la Fille mal gardée (2),

Gubben i bergsbygden (2), Grefven af Walltron (2),

General Eldhjelm (5), Hedvig (3), Häftige friaren (2),

Hofnarren (3), Herman von Unna (3), Handsekrete-

raren och kocken (1), Höge rivalen (5), Helmfelt (1),

Hvita frun (2), Intrigen i fönstren (1), Iphigenie den

andra (1), Juden (3), Kabal och kärlek (3), Korsfararne

(4), den Knarrige (2), Kronfogdarne (2), Lilla matrosen

(4), Louise och Walborn (2), Lilla slafvinnan (2), Landt-

poeten (4), Man gör så godt man kan (1), Marie (3),

Musikvurmen (2), Maria Stuart (2), Marchandes des

modes (1), Malvina (5), Muraren (6), Mahomet (2),

Marlboroughs uniform (1), Nunnorna (1), N:o777(4),

Nya egendomsherrn (2), Nya garnison (4), Nya Nar-

cisse (1), Natur och skyldighet (2), Osynlige bröderne

(1), de Okände (2), Otto af Wittelsbach (5), Putsma-

karen (2), Posthuset i Treuenbrietzen (2), Penningar

och gamla anor (2), Preciösa (3), Qväkarne (3), Qvä-

karn och dansösen (10), Richard Lejonhjerta (1), Röf-

varbandet (10), Ryno {^), Skådespelaren på resa (1),

Slottet Montenero (4), Shakespeare kär (1), Studen-

terne i Småland (6), Sappho (6), Skulden (2), Skepps-

brottet (2), Schweiziska familjen (1), Therese (3), Tes-

tamentet (3), Tillfälle gör tjufven (4), Två ord (1),

Trettio år af en spelares lefnad (14), Trollflöjten (4),

Tankred (2), Vedergällningen (2), Vattendragaren
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(3), Vandrande studenten (3), Väktaren (1), Ålder-

dom och dårskap (5), Öfverraskningen (7). Af dessa

104 uppförda stycken voro 37 musikpjäser, hvaraf

5 nyheter, 62 talpjäser, hvaraf 14 nyheter och 5 ba-

letter. Dessutom gåfvos 4 konserter. Operamaske-

raderna inställdes däremot under detta spelar. An-

ordnarna af maskeraderna i Kirsteinska huset hade

redan föregående år erbjudit sig att betala en viss

summa till Kungliga teatern, om den ville upphöra

med sina maskerader. Detta anbud antogs nu, och

bestämdes afgiften till 100 rdr bko för hvarje maske-

rad i Kirsteinska huset, men redan påföljande spel-

år återupptogos operamaskeraderna.

Söndagen 1 september uppträdde bassångaren från

Kärntnerthorteatern i Wien Emil Eonniger och

sjöng mellan pjäserna Sarastros stora aria ur "Troll-

flöjten" med kör, O Isis och Osiris, samt efter pjä-

serna Kaspers scener ur första akten af "Friskyt-

ten" tillsammans med Sällström, som sjöng Max på
tyska. Några dagar därefter utförde han likaledes

mellan och efter pjäserna recitativ och aria ur "Be-

friade Jerusalem" samt scener ur första akten af

"Barberaren" med Sällström som grefven. Vidare

uppträdde han som Leporello i andra aktens senare

hälft af "Don Juan" med Sällström, Preumayr och

fru Enbom samt i andra akten af "Den stumma"
som Pietro med Sällström som Masaniello. En sådan

musikalisk sillsallad hade aldrig förr serverats på
vår opera och ogillades på det högsta af åtskilliga

tidningar, men sångaren vann bifall af publiken och

7 — Svenska teatern VI.
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kvarstannade hela september månad, hvarunder han
uppträdde sex gånger. Sista gången, 30 september,

gafs uvertyr, aria och tersett ur "Afbrutna offer-

festen", där han sjöng med Fr. Kinmanson och Ha-
bicht, samt till slut de nyssnämnda scenerna ur "Den
stumma". Eonniger hade en kortväxt, oansenlig fi-

gur, som gjorde honom mindre lämplig för scenen,

dessutom sjöng han i halsen, men djupet och om-

fånget i rösten, som voro större än någon svensk

operasångare då hade, kunde dock anses såsom bety-

dande förtjänster. Dessutom utvecklade han myc-
ket lif och rörlighet, som då var något sällspordt på
vår sångscen. Som skådespelare var han således mer
berömvärd än som sångare. Bäst var han såsom Le-

porello. Han återvände till Stockholm i april och

uppträdde tvenne aftnar, den ena i scener ur "Bar-

beraren" och "Friskytten", den andra sjöng han på
svenska Gaveston i scener ur "Hvita frun" samt gu-

vernören i scener ur "Don Juan" likaledes på sven-

ska, och blef då engagerad för hela det kommande
spelåret. Ronniger var en angenäm och älskvärd

man och förvärfvade sig här många personliga vän-

ner.

Picards roliga treaktskomedi "Bröderna Philiberf*

(se. del III sid. 153) återupptogs fredagen 6 septem-

ber med CoUberg och Torsslow i titelrollerna såsom

inledning till Bayards **Farhror Philiberf*, komedi i

en akt, hvilken då uppfördes första gången. Torss-

low, hvilken var förträfflig i förpjäsen som den unge

odågan Philibert d. y., hade här förvandlat sig till

en jovialisk gammal farbror med kullrig mage och

kal hjässa, som med sina galenskaper och sin frynt-
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liga fysionomi ofantligt roade publiken. "Man blir

glad ända in i själen, när han träder in på scenen",

yttrade en kritiker. Charlotte Erikson hade likale-

des på mellanakten omskapat sig från den äldre bro-

derns sjuttonåriga fästmö till hans änka- med tvenne

barn, framställda af ett par små balettelever, hvilka

Olof Ulrik Torsslow. Efter litografi af .1. Cardon 1841.

lära ha uppträdt med öfverraskande säkerhet. Allt

tycktes sålunda lofva godt för den närmaste fram-

tiden, men ödet hade annorlunda beslutit. — Dagen
därpå inträffade en stor uppståndelse i hela hufvud-

staden, då nyheten hastigt spred sig, att den högt

uppburne, för teatern hart när omistlige Torsslow,

då han som vanligt i sin lilla vagn, hvilken han all-

tid själf körde, skulle samma dag åka in till staden

från sitt vackra sommarhem Cathrinelund på Li-

dingö, fått sitt högra knä krossadt, därigenom att
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hästen skenade. Fru Törsslow hade just stigit af

vagnen af rädsla for hästen som krånglade, då den-

ne plötsligt blef skrämd och föll i sken. Törsslow

förlorade själfbehärskningen och fick i hastigheten

det vanvettiga infallet att med benet ta spjärn mot
en grindstolpe för att hejda farten, och olyckan var

skedd. Han fördes på söndagen sjöledes till Serafi-

merlasarettet, där de svåra plågorna lindrades ge-

nom de talrika vittnesbörd om allas kärleksfulla del-

tagande, som strömmade honom till mötes. Man fick

snart förhoppning om, att hans konstnärsbana icke

skulle behöfva afbrytas genom den olyckliga händel-

sen, och 28 september gafs hos hofkällarmästaren

Selenius på hotell Le grand ture, beläget å Blasie-

holmen, en stor middag af hans närmare vänner,

hvaribland äfven Kungliga teaterns direktionsleda-

möter befunno sig, för att ge uttryck åt den allmän-

na glädjen däröfver. Man föreslog visserligen i en

tidning att dröja med middagen, tills Törsslow

själf kunde deltaga i den, men det svarades, att man
därigenom skulle beröfva sig tillfället att fira ännu
en angenäm fest "för hans hälsas fullkomliga åter-

ställande". Den store skådespelaren hyllades där,

ehuru frånvarande, både på vers och prosa, i tal och

sång. Då han omsider någorlunda kunde röra sig,

fördes han upp på teatern, där han under en med la-

ger och hans namnchiffer smyckad triumfbåge af

sina kamrater mottogs under allmän rörelse och häl-

sades med en för tillfället författad sång.

Genom denna Torsslows högst beklagliga otjänst-

barhet ställdes hela repertoaren på hufvudet, . eme-

dan både den dåvarande och den tillämnade till stör-
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re delen hvilade på honom. 25 september återupp-

trädde Sara Torsslow för första gången efter man-
nens olyeksfärd i "Grefven af Walltron". För öfrigt

vände man på teaterfjärdingen och plockade fram
allt möjligt: "Häftige friaren", där Collberg fått öf-

vertaga titelrollen, som Torsslow skulle spelat sam-

ma dag han fördes till lasarettet, "Juden", "De osyn-

lige bröderne", "General Eldhjelm", "De okände",

"Louise och Walborn" med Högquist och Collberg,

"Korsfararne", "Herman von Unna", där Emilie

Högquist med anledning af fru Eriksons sjukdom
öfvertagit kejsarinnan Sofias roll, i hvilken hon för

första gången fick tillfälle visa sina anlag inom det

högre skådespelet; "Amanda" med Hyckert som Pe-

rin, där han återigen imiterade sin företrädare Torss-

low; "Maria Stuart", där Collberg fått öfvertaga

Mortimers roll, men hvilkens öfverspända sinnestill-

stånd för att rätt kunna återges ovillkorligen ford-

rar en hänförelse, som Collberg icke ägde; "Engel-

brekt" (se del IV sid. 31) med Almlöf, Sara Torsslow

och Collberg som Karl Knutsson samt en skara näs-

tan okända namn från elevskolan och kören såsom

Sveriges bålde riddersmän. Vidare spelades åtskil-

liga af de Hjortsbergska enaktsvådevillerna, ja! till

och med den gamla Envallssonska parodifarsen

"Iphigenie den andra" kom till heders igen med Berg
i titelrollen, Lasse Kinmanson och Sevelin som Ores-

tes och Pylades. — När Kotzebues enaktsdram 'Yes-

tamentef* återkom på repertoaren 13 september, skref

Dagligt Allehanda om eleven Linds utförande af Jo-

hannas roll: "Den lilla Jenny Lind spelar utmärkt

väl, vi skulle nästan vilja säga för väl. En sådan
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dristighet och säkerhet i teatralisk aktion hos ett

barn, en så fullkomlig frihet från all förlägenhet hos

en liten flicka, som uppträder inför en publik af

tolfhundra personer, är ett undantag från naturens

vanliga ordning. Vi hoppas dock, att det ej skall äga

något menligt inflytande på den fullvuxna kvinnans

moraliska bildning. Säkert är emellertid att, om
Jenny Lind fortfar progressivt såsom hon börjat,

blir hon tvifvelsutan ett alldeles utmärkt stöd för vår

scen, hvars pelare beklagligtvis synas vilja ramla

den ena efter den andra och hota med hela templets

fullkomliga instörtande". — En liten enaktare 23

september af Scribe m. fl., '^Vedergällningen" med
Charlotte Erikson och Collberg upplefde endast två

representationer. Något bättre lycka hade en baga-

tell i en akt "Studenterne i Småland*', en bearbetning

från tyskan af apotekaren Huldberg. Den spelades

af elever med undantag af grefvinnans roll, som ut-

fördes af m:ll Lindman. De bägge studenterna voro

Karl Sundberg och Edvard Stjernström; flickorna

utfördes af Fanny Westerdahl och Jenny Lind.

Ändtligen blef man 7 oktober färdig med spelårets

första stora nyhet "Sappho*', ett sorgespel på vers i

fem akter af den odödlige författaren till den här

aldrig uppförda härliga och formfulländade kärleks-

tragedien "Des Meeres und der Liebe Wellen" Frans
Grillparzer, Österrikes Schiller, som Wurzbach kal-

lar honom.

Om dess snabba tillkomst berättar oss Heinrich

Laube. På vägen till Prater hade en musiker kom-
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mit fram till Grillparzer och föreslagit honom att

skrifva en operatext om Sappho. Grillparzer svara-

de nej, men namnet Sappho föll befruktande i hans

själ, och under vandringen djupt in i Prater hade

stoffet utvecklat sig så naturligt och fullständigt,

att han vid återkomsten till staden såg för sig hela

Franz Grillparzer. Efter akvarell af M. Daffinger.

tragedien. Strax satte han sig ned och skref, och

inom ett par veckor var stycket färdigt.

Det var efter att ha läst "Sappho" som Byron i

Ravenna skref i sin dagbok: "Grillparzer! — ett

djäfvulskt namn. Jag känner det ej, men århund-

radena skola komma att känna det!" Detta Grill-

parzers sorgespel har länge i de germanska länderna

varit bestämmande för de populära föreställningar-
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na om Sappho, och dock framstår skaldinnan här i

en lika ohistorisk som vanställande belysning. Vid
de olympiska spelen, där hon i sångartäflan hemfört

segerkransen, har hon förälskat sig i den fagre yng-

lingen Phaon och för honom med sig till Lesbos, men

I

Sophie Schröder såsom Sappho. Efter oljemålning

af M. Daffinger.

när han sedan kastar sina blickar på en af hennes

unga tjänarinnor och föredrar henne framför den

halfgamla skaldinnan, störtar hon sig i hafvet, efter

att först hafva gifvit det ungdomliga paret sin väl-

signelse. Denna histora, säger Emil Zilliacus i Gre-

kisk lyrik (Hfors 1911), är utan tvifvel till alla delar

uppdiktad, och tron på dess sanningsenlighet torde

icke bland vetenskapsmännen räkna många anhän-
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gare numera. — Måhända hade den stora framgång

pjäsen vunnit i skaldens hemland förmått direktio-

nen försöka, om den icke äfven hos oss kunde vinna

publikens tycke. Titelrollen utfördes i Wien af den

berömda skådespelerskan Sophie Schröder, om hvil-

"Sappho". Efter prof. R. Weyrs marmorrelief å

Grillparzermonumentet i Wien.

ken Ätterbom skref till Geijer 1819: "Så har jag i

mitt lif aldrig hört vers deklameras Hennes or-

feiska stämma väcker hos själfva vilddjuren him-

melska känslor och tänder lif i stockar och ste-

nar Kulminationspunkten af hennes deklama-

tionskonst var en hymn till Afrodite, i hvilken Grill-

parzer med förundransvärd skicklighet sammanflä-
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tat alla de vackraste af Sapphos ännu kvarvarande
större och mindre fragment till ett tjusande helt".

— Hos oss gafs sorgespelet i en utmärkt tolkning af

skalden Abraham Grafström inför utsåld salong så-

Charlotte Wolter såsom Sappho. Efter oljemålning af

F. Matsch 1 Burgteaterns Ehrengallerie.

som recett för Sara Torsslow, hvilken spelade titel-

rollen. De första fängslande scenerna gjorde pu-

bliken väntansfull. På en af tvänne hvita hästar

dragen triumfvagn inkommer Sappho, klädd i pur-

purmantel, med hufvudet prydt af den nyvunna la-

gern och med en gyllene lyra i handen, omgifven af

det jublande folket, som hälsar henne med höga
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fröjderop. Hästarna, som voro lånade från drott-

ningens hofstall, väckte ofantligt uppseende, och af-

slutning-en på första akten, Sapphos berömda här-

liga sång till Afrodite, som börjar:

"Afrodite, mäktiga gudinna,

du, hvars välde öfver världen går,

lät ej mera kval och sorger hinna

detta hjärta som med häfvan slår!"

framkallade starkt bifall. Men man tyckte, att det

sedan blef för mycket känslopjunk och för högtraf-

vande ordsvall med för litet yttre handling, som
dock är oundgänglig för ett sceniskt arbete. Dess-

utom är älskaren Phaon rätt olyckligt skildrad.

Denne på förståndets vägnar föga utvecklade yng-

ling är för hvardaglig för att kunna bli tilltalande,

och det var ett bestämdt misstag att tilldela den

kraftfulle och i sitt uppträdande alltid majestätiske

Almlöf denna pojkaktiga roll. Då Torsslow tyvärr

icke längre fanns att tillgå, borde Collberg fått göra

den. Fredrik Kinmanson var likaledes misslyckad

som Rhamnes. Hans bondaktiga enkelhet passade

alldeles icke för den antika ädelhet, som bör finnas

hos denne konstnär, ehuru han är slaf. Charlotte

Ficker däremot ansågs särdeles förtjänstfullt hafva

utfört slafvinnan Melitta, som vinner Phaons kär-

lek. Sara Torsslow själf sades emellanåt tala för

brådstörtadt, ett fel som man redan tillvitade henne,

då hon spelade dofia Sol. Det lätta, luftiga, poetiska

fann man icke i utförandet, liksom i allmänhet hos

de spelande passionen saknades, där den skulle fin-

nas, men öfverflodade, där den borde saknas. Dess-
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utom var dekorationen mer än lofligt torftig för ett

sådant stycke. Den gamla urblekta, spruckna fon-

den, som skulle föreställa hafvet, var oförsvarlig och

hade bort ersättas med en ny. — Nästan hela sorge-

spelet utgör ett samtal om kärlek, konst och svart-

sjuka jämte dithörande ämnen, och trots dess lyriska

flykt och de poetiska bilderna mottog publiken pjä-

sen kallt, och den kunde ej ges mer än sex gånger.

I Tyskland däremot har detta drama äfven i senare

tider mottagits med hänförelse, ty utom Sophie Schrö-

der har Charlotte Wolter däri firat stora triumfer.

Till efterpjäs gafs det lilla proverbet för två per-

soner "Man gör så godt man kan, men inte som man
vilV\ där Lars Hjortsberg såsom den engagemang-

sökande aktören utförde det konststycket att spela

sju olika roller och det med nästan samma liflighet

och samma af åldern oförminskade komiska kraft

som han visade trettio år förut, då pjäsen först togs

upp på Arsenalsteatern, efter att redan 1785 hafva

gifvits på Munkbroteatern.

Elise Frösslind, som under sin långa sjukdom varit

ansedd som förlorad för scenen, återuppträdde till

teatervännernas förtjusning 10 oktober såsom

"Aline, drottning af Golconda". I midten af samma
månad gafs en af sedermera teologie doktor Ture

Wensjoe öfversatt tysk enaktare "Öfverrask-

ningen'\ hvars obetydlighet räddades genom det ut-

märkta spelet af Charlotta Erikson, Sevelin och. Lars

Hjortsberg, som vid några och sextio år framställde

svartsjukan med en ynglings hela eld, efter hvad
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Eydqvist försäkrar oss. Det var i den pjäsen, som

det en afton tilldrog sig en rätt lustig händelse.

Hjortsbergs fordom utomordentliga minne började

vid denna tid emellanåt svika, och. det hände, att

han behöfde lita till sufflorens hjälp. En kväll,

då han i en af de lifligaste scenerna skulle kalla

sin motspelerska Charlotte Ficker för "Ni lilla mam-
sell Nippertippa", kunde han omöjligt komma på

ordet, och lika omöjligt var det för honom att höra

hvad isufflören hviskade, emedan denne den

aftonen olyckligtvis tagit sig litet för mycket till

bästa. "Lla m-sä N-tipp", lät det oupphörligt från

luckan. Hjortsberg sökte med ögat uppsnappa, hvad

han ej kunde fånga med örat, men förgäfves. Det

blef en lång pinsam paus. Hjortsberg, hvilken kunde

tillåta sig saker, som ingen annan vågade, klifver

slutligen helt lugnt fram till sufflörluckan och säger

alldeles högt: "Hva' fan ä' de' karFn sitter och

sluddrar på därnere i gropenf tar så upp pjäs-

exemplaret ur luckan och tittar i det. "Jaså, lilla

mamsell Nippertippa!" utropar han förtjust. Pu-

bliken brast i skratt, applåderade sin gunstling,

och pjäsen fortsattes med ökad liflighet. — I måna-

dens slut fick man för första gången höra Méhuls

lilla enaktsoperett "De begge blinde'\ om hvilken man
kunde säga detsamma som Gunnar Wennerberg 1898

yttrade till mig på premiären af en viss svensk

opera: "Det borde vara förbjudet att skrifva så myc-

ket musik till så lite ord". Den gick endast fyra

gånger. Habicht var ganska lyckad som den blinde

friaren och Fr. Kinmanson oklanderlig som den

andre blinde; Sällströms spel var däremot bättre
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än hans sång. Den enda som rönte prof på salongens

bifall var Matilda Ficker.

1 november förnöjde man publiken genom att mel-

lan pjäserna låta den få höra ett nytt instrument,

Terpodion, närmast liknande ett sex oktavers forte-

piano, ett slags orkestrion med klaviatur, som här-

made orkesterns blåsinstrument (flöjt, fagott, horn
m. m.). Det uppfanns 1818 af J. D. Buschman (1773

—1853) i Nordhausen. Han var snörmakare, men
fann nöje i att tillverka pianon och uppfann 1810

äfven det s. k. Uranion med ett behagligt, sångrikt

ljud, som läruppkomma genom gnidning mot en eller

flera trävalsar, hvilka sättas i rörelse medelst en lätt

tramp. Publiken var belåten, bifallet omisskännligt,

ooh uppfinnaren fick uppträda fem gånger med sitt

Terpodion.

Fru Luise Dulcken, pianist hos hertiginnan af

Kent, gaf 12 november en konsert med biträde af

hofkapellet under anförande af liofkapellmästaren

Berwald. Hon var utan tvifvel den yppersta piano-

virtuos man dittills hört hos oss. Eyktet hade före-

gått henne, och trots de dubbla prisen var salongen

nästan fullsatt och bifallet entusiastiskt. Hon var

född i Hamburg som yngre sy&ter till Ferdinand Da-

Vid. Hennes första offentliga framträdande ägde
rum i födelsestaden 1821 vid tio års ålder; 1823 kon-

serterade hon i Berlin och 1825 tillsammans med sin

bror i Leipzig, öfverallt med den största framgång.

1828 gifte hos sig och bosatte sig i London under

sitt återstående lif. Där uppträdde hon första gån-

gen på en af John Elias soaréer 1829 och följande

år på Filharmonien, där hon spelade en konsert af
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Herz, och från den stunden blef hon en af de mest

framstående personligheterna i Londons musikaliska

värld. Hon talade fyra språk och kände i grund den

tyska, franska, italienska och engelska litteraturen.

I sin undervisning var hon utomordentligt frani-

Luise Dulcken. Efter teckning af M. Röhl.

gångsrik och bland sina talrika elever kunde hon

äfven räkna drottning Victoria. Emellertid öfver-

ansträngde hon sig och dog efter en kort sjukdom

12 april 1850. Vid sitt första uppträdande i Stock-

holm spelade hon en konsert af Mendelssohn, stor

fantasi öfver engelska nationalmelodier af Eies samt

variationer af Kalkbrenner öfver ett tema ur ope-
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ran II pirata. Utom hofkapellet biträdde Sällström

med sin Fra Diavolo-aria, fru Enbom med eavatinan

ur Tankred och den nyblifne förste konsertmästa-

ren Beer med egen fiolkomposition. Den 19 gaf hon
en andra konsert, då hon på begäran spelade Mendels-

sohnkonserten, vidare en fantasi af Moscheles, en

konsert af Weber och slutligen bravurvariationer

utan orkesteraekompanjemang af Henry Herz. Dess-

utom spelade hon mellan pjäserna 14 och 21 novem-
ber, ena kvällen II pirata och den andra variatio-

nerna af Herz. Den 18 var hon inbjuden till drott-

ningens supé, där hon spelade ett par nummer, och

den 30 gaf hon en afskedskonsert på Börsen, då hon
bl. a. utförde Weberkonserten, hvilken var hennes

största triumf härstädes, och hvari hon visserligen

öfverträffade sig själf.

Till förmån för Charlotte Erikson uppfördes 25

november inför fullsatt salong för första gången

"Trettio år af en spelares lefnad'% skådespel i fem
akter af Victor Ducange (f. 1783, t 1833). Han vann
stora framgångar genom sina många med melodra-

matiskt hemska effekter späckade teaterpjäser, bland

hvilka denna anses vara hans bästa. Det mäktiga in-

tryck detta stycke åstadkom berodde nog hufvud-

sakligen på den verkan några skakande, rentaf sön-

derslitande scener utöfvade på en del af åskådarna,

hvilkas känslor blefvo i hög grad upprörda. Bifallet

var så stormande, aft det sades, det man icke kunde

påminna sig något motsvarande på vår scen. Det

var dock icke enhälligt, ty ett energiskt och uthål-

8 — Svenska teatern VI.
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lande hyssjande från några få spektatörer beled-

sagade hela kvällen applåderna. Pjäsen är likvisst

ganska talangfullt hopkommen och utfördes alldeles

särskildt väl i synnerhet af Lars Hjortsberg i den
korta men viktiga rollen af spelarens fader. Hans
slutscen i första akten gjorde en utomordentlig ver-

kan, då han i djupaste förtviflan förbannar fsin son
och därpå störtar omkull framstupa och dör. Nils

Almlöf berättade, att Hjortsberg spelade så hänfö-

rande, att han, som utförde sonens roll, på premiär-

kvällen alldeles förlorade fattningen af beundran.

Då Hjortsberg föll ned på golfvet, blef det en döds-

tystnad i salongen, och man skickade upp bud för

att höra efter, om den gamle skådespelaren fått

något slaganfall, och afbidade ångestfullt svaret. Så
mycket lifligare blef jublet efteråt, då man fick viss-

het, att ingen olycka inträffat. Äfven från kung-

liga logen kom en förfrågan, som framfördes af

själfve excellensen De la Gardie, hvilken blef ytterst

häpen, då han kom upp på scenen och fick se Hjorts-

berg stå där frisk och sund. Hjortsberg närmast i

konstnärligt hänseende torde Collberg hafva varit,

hvilken i en förträfflig mask med lif och sanning

återgaf den förhärdade skurken Varner. Almlöf,

«om haft tillfälle att 1 Paris se sensationsdramernas

firade hjälte Frédérick Lemaitre i denna pjäs (se

del V, sid. 83), blef dock först i tredje akten fullt

herre öfver sin roll, hvilken egentligen tillhörde

Torsslows område. Den lättsinnige spelaren i de

första akterna låg alldeles utom hans genre. Char-

lotte Erikson som den milda, älskvärda, allt lidande

och uppoffrande Amelie, hvars hela lif är en kedja
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af sorg och försakelse, utvecklade mer värma och

innerlighet än man var van att finna hos henne.

Pjäsen var iscensatt med mycken omsorg. I syn-

nerhet väckte den präktiga danssalen i andra akten

uppseende liksom hela balscenen. Alla Kungliga

teaterns artister, äfven de som icke hade roller i pjä-

sen, deltogo i dansen såsom en särskild hyllning för

aftonen åt fru Erikson och gåfvo genom sina vackra

dräkter och sitt prydliga sätt att vara en fullkom-

lig föreställning om en samling personer ur de högre

sällskapskretsarna. "En ståtligare uppenbarelse än

fru Torsslows", säger Allehanda, "ett elegantare vä-

sen än fru Eriksons, tre så täcka, sedesamma och in-

tagande flickor som de båda mamsellerna Ficker och

Fanny Westerdahl torde man få leta efter i det mest

lysande sällskap i hufvudstaden, och mången löjt-

nant af ton skulle tvifvelsutan afundas t. ex. herr

Åhmanssons vackra, ungdomliga figur och rika uni-

form." Samtidigt med att detta stycke gafs, spreds

det ryktet, att vederbörande skulle förbjudit uppfö-

randet af "Den stumma" och "Eöfvarbandet" och

Argus utbrister därför: "Vi se alldeles icke något

vare sig estetiskt eller moraliskt skäl, hvarför 'Eöf-

varbandet' skulle förbjudas, då direktionen tillätes

ge den ohyggliga pjäsen 'Trettio år af en spelares lef-

nad', hvilken borde förvisas från hvarje scen, en pjäs

som inledde den mord-, rån- och blodskamsgenre,

som under de sista åren grasserat på de parisiska

teatrarna och sänkt dem i en afgrund af smuts och

styggelse." — Måhända att en kortare redogörelse

för detta stycke, som på sin tid väckte ett så oer-

hördt uppseende och bibehöll sig på spellistan ända
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in på 1860-talet, skulle kunna intressera läsaren,

ehuru däri ej kunna inflyta alla de rafflande detaljer,

hvaraf pjäsen öfverflödar.

I första tablån får man på ett spélhus göra be-

kantskap med den under spelpassionens fördärf-

bringande makt ohjälpligt hemfallne unge ädlingen

George de Germany och hans falske vän, en samvets-
lös skurk vid namn Varner. För att täcka sina för-

luster har George äfven inlåtit sig på tvetydiga af-

färer under väntan på faderns död. I följande tablå

får denne, som hälft förlamad sitter i en hvilstol, un-

der det sonen viges vid en förmögen älsklig flicka,

reda på förhållandet, och då de nyförmälda åter-

komma från kyrkan, följer den ofvannämnda starka

slutscenen. Andra akten spelar femton år senare.

George lefver i yppighet, men ruinen sväfvar öfver

hans hufvud. Han bekänner för sin hustru, att han
förfalskat en växel och att endast återstoden af hen-

nes förmögenhet kan rädda honom. Han får dessa

100,000. francs, men i stället för att inlösa växeln spe-

lar han bort pengarna under natten och för att dölja

sin ställning har han anordnat en lysande fest, vid

hvilken hustrun får göra les honneurs. Tredje ak-

ten spelar samma natt i Amelies sängkammare, dit

Varner lyckats praktisera sig in för att under man-
nens bortovaro söka vinna hennes gunst. Våld-

samma scener följa, hvilka ökas vid Georges oför-

modade hemkomst. Varner lyckas emellertid föra

George bakom ljuset och välta misstanken på en

annan, och då polisen plötsligt kommer för att

häkta förfalskaren, måste George fly och släpar

Amelie med sig. Om deras lille son tar Amelies
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onkel vård. — Femton år hafva ytterligare gått, då

fjärde akten börjar med en värdshusscen ungefär

en mil från Mlinchen. Man får veta att George och

Amelie lefva utblottade med en liten dotter i ett

Moessard såsom de Germany å Porte-Saint-Martin-

teatern i Paris. Efter litografi af A. Lacaucliie.

kyffe bland bergen. Det är i denna akt den berömda

repliken faller, då George, sedan han af värdshus-

värden fått ett stycke bröd för att kunna lifnära

sig, bryter det i två delar och stoppar den ena hälf-

ten innanför rocken med orden "för hustru och barn".

Lemaitre knep sin publik i hjärtrötterna med sin un-

derbara förmåga att säga sådana repliker, och Alm-

löf förstod också att lägga ett sådant uttryck i rösten.
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att hans lättrörda åhörare smälte i tårar. Emeller-

tid arunodas George att visa en resande vägen ge-

nom skogen. I sin gränslösa nöd passar han på att

utom scenen plundra honom på hans halfva res-

kassa. Då George gått, kommer en annan resande,

som befinnes vara hans son Albert, hvilken är på
väg att uppsöka sina föräldrar och visas upp till de-

ras kyffe. Där spelar sista akten. — Denna samma
afton under storm, åska och regn kommer af en

händelse dit en landstrykare. Det är Varner. Sedan

de försonats, tala George och han om gamla tider,

och spelpassionen vaknar på nytt hos den förre ge-

nom Varners förföriska tal. De skynda ut i mörk-

ret för att genskjuta den förste resanden och

plundra honom på återstoden af hans pengar, sedan

de mördat honom. Under tiden kommer Albert in i

stugan. Mor och son återfinna hvarandra. Han ta-

lar om, att han har en miljon i sin portfölj och med-

för benådning för sin fader. Amelie skyndar för

att hämta George från värdshuset. Albert går in i

det inre rummet för att skriva. Den lilla flickan blir

kvar i ytterrummet. George och Varner återkomma
efter att hafva misslyckats i sitt hemska företag.

De varseblifva penningar, som flickan fått af bro-

dern. Hon berättar, att en resande sitter därinne,

som äger en miljon i sin väska. Då George stelnar

af fasa inför brottet, griper Varner en knif och rusar

ditin. I detsamma slår blixten ned och antänder det

inre rummet och Amelie återkommer med bönder

ooh soldater. "Ropa ut din son, han är där!" skriker

hon. "Min son!" utropar George, rusar in i rum-

met, släpar ut Albert, och då Varner vill följa dem.
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stöter han honom tillbaka i lågorna i samma ögon-

blick som det brinnande taket brakar ned öfver Var-

ner. Soldaterna framträda nu och lägga händerna

på George, som utbrister: "Min son, afsky spel, du

ser dess rysliga följder. — Dyra maka, förlåt! —
Måtte dina dygder vinna belöning och dina förböner

utverka den evige förbarmarens nåd för brotts-

lingen."

"Don Juan'' repriserades 4 december. Efter fru

Sevelins afgång utfördes Elviras parti af fru En-

bom, som visserligen hade en klangfullare och

friskare röst än den förra, men saknade hennes lätthet

och finess i löpningarna samt hennes scenvana, ehuru

bägge damerna voro lika odramatiska. Under Hen-

riette Widerbergs periodiskt inträffande otjänstbar-

het fick den nyligen till aktris utnämnda eleven,

konstnärsparet Lindströms nittonåriga dotter Karo-

lina öfvertaga dona Annas parti, som enligt Kaphael

Mitjanas åsikt är Salzburgmästarens kanske mest

storstilade skapelse. Hon sjöng visserligen bra, men
spelade mycket illa. När Anna full af förtviflan

skall kasta sig ned öfver sin faders döda kropp, såg

mamsell Karolina så glad och förnöjd ut och klap-

pade honom så hjärtligt, att åskådarna ovillkorligen

fick den föreställningen, att det bestämdt icke var så

farligt med guvernören, utan att han snart skulle

vakna upp igen ur sin tillfälliga slummer. Hennes

mor däremot, Elise Frösslind, var ännu alltid samma
lifliga, barnsligt fåfänga, lättsinniga, ömma och un-

dergifna Zerlina som förr. Den svåra sjukdom, som
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hotat beröfva scenen denna älskliga artist och säll-

synta talang, tycktes nu helt och hållet öfvervun-

nen. Hennes Ijufva, klangfulla stämma var lika ung-
domlig som hela hennes väsen, och hennes sant dra-

matiska föredrag stod då oupphunnet. Det inom alla

teatrars annaler enastående fall inträffade här, att

dona Anna sjöng emot sin egen pappa såsom don
Octavio, hvilken roll den femtiofyraårige Lindström
ännu innehade. Sällström i titelrollen var ingen af de

tre aftnarna operan gick vid sin bästa röstdisposi-

tion. Man kunde om hans sång säga detsamma som
Leporello yttrar om sin herres lefnad, den var "så

där en smula afskyvärd", ehuru han fortfarande

alldeles förträffligt spelade dramats sista scen, hvil-

ken i tragisk fasa öfverträffar allt som dittills ska-

pats för den lyriska scenen.

Om Henriette Widerbergs regelbundet återkom-

mande otjänstbarhet skref Aftonbladet: "Vi hoppas,

att mamsell Widerberg ej tar illa upp, om vi likna

henne vid någonting så ståtligt som solen. Hennes
talang ger oss reguliert vår sommar och vår vinter.

Ännu är det för någon tid hennes sommar, men
snart ingår hon väl åter i Kräftans vändkrets, och då

måste vi tåligt afbida den återkommande våren. Det

är hårdt att så kort tid få höra den sköna stämman,

men ännu mera smärtande är det, att hon så ofta

skall vara sjuk under sin friska period." — En rätt

pikant historia från den tiden få vi veta af ett post-

skriptum i ett bref från en viss Louise Sundbeck,

en f. d. väninna till öfverstelöjtnant Axel Armfelt

(1785—1867), som skrifver till honom följande (med

hennes lustiga stafning bibehållen): "Ack, så ner
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hade jag glömt att tala om att Baron Bengt är en

gift man. Han hade sitt bröllop för ett par vickor

sedan. ^ Han har jort ett underligt val för han har
tagitt en hustru, som är fattig, ful och elak, och som
han ej har mycke sjelf, så måste hans ägtenskap ej

bli af dett liufva slaget. För folk med erfarenhet af

den ägta sellheten påstår att kärlek ej är nog att

lefva utaf. Och grefve Axel Piper har enda jort

bettre, han har förlofvat sig med en bedagad acktris

mamsell Widerberg, mycket namnkunnig för kär-

leksafferer med di flesta Herrar i Stockholm. Han
har varit till två prester för att få dem att vara med
på förlofning så som vittnen, men ingendera har

velat öfvervara en sådan dem emellan, då har han
blifvit ond ock svuri att han ville jörat dem förutan

ock så har dett gått för sig, å dett skall vara ett

fasligt stort vite utsatt dem emelan hvilkendera som
först bryter sitt löfte."— Förbindelsen mellan grefve

Piper och m:ll Widerberg blef, som bekant, aldrig

med vigsel bekräftad och redan före 1834 upplöst, då

grefve Piper gifte sig med fröken Sofia Ehrenroth i

Finland.

Innan december månads utgång gafs en liten obe-

tydlighet i två akter med musik af von Winter
'*Den vandrande studenten eller Spöket i qvarnen'\

som ej nådde mer än tre framföranden med Säll-

ström i den glade studentens roll. — Kvällen före ny-

årsaftonen hade K. Fr. Berg sin recett. På affischen

stod, efter hvad det föreföll, en nyhet: *'Posthuset i

1 Det var baron B. Oxenstierna, som 1833 gifte sig med den

35:åriga fröken von Stedingk, en syster till baron Magnus
Armfelts första tvw. Förf. anm.
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Treuenbrietzen*\ som dock befanns vara en af Kotze-

bue gjord bearbetning af den här ofta gifna Pigault-

Lebruns "Man och hustru sina egna rivaler", där
recettagaren spelade postmästaren. Vidare gafs en
repris af ''Den höge rivalen" (se del III, sid. 40), där

Almlöf oeh Hjortsberg innehade sina gamla roller,

Collberg spelade fursten och Emilie Högquist Eliska.

Programmet avslöts med Champeins operett "Musik-

vurmen" (se del II, sid. 62), där Berg utmärkte sig

som Crispin, systrarna Ficker framställde de bägge
flickorna samt Lindström och Pfeiffer de unga her-

rarna. Titelrollen innehades af Preumayr. Af första

och sista pjäserna hade teatern icke mycket glädje,

ty efter ytterligare ett enda framförande försvunno

de för alltid från Kungliga teaterns affischer.

På nyåret 1834 återupptogs ''Friskytten'\ där un-

der Widerbergs opasslighet fru Frösslind sjöng Anna
och fru Enbom efter fru Sevelin fått öfvertaga Aga-
thas parti, liksom hon utförde Amazili i st. f. Wider-

berg, då ''Ferdinand Cortez" 26 januari gafs för att

fira Karl XIV Johans sjuttioårsdag. Man tyckte

emellertid, att hon i bägge rollerna borde ge mera
lif och uttryck både åt sin sång och sitt spel. —
Matilda Ficker firade en verklig triumf, då hon 22

januari för första gången sjöng Kosina i "Barbera-

ren'\ Hennes röst var visserligen ej stor, men ägde

en utomordentlig böjlighet, säkerhet, finhet och be-

hag. Sällström var däremot lika indisponerad som
senast i "Don Juan". I sista akten, som föreställes

tilldraga sig på natten, hade man glömt hissa upp
den stora salongskronan, hvilkens lampor följakt-

ligen spredo ett störande sken öfver de agerande i
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det djupa mörker, hvarom de tala. — De närmaste

februarinyheterna, bägge af Scribe, hade ingen lycka

med sig. Den första var en dram i två akter

"Malvina eller Ett giftermål af böjelse". De båda
bröderna Dubreuil i Nantes hade bestämdt, att deras

barn, den enes son Arvid (Almlöf) och den andres

dotter Malvina (Högquist), en dag skulle gifta sig

med hvarandra. Arvid, hvars far dött, blef militär

ooh deltog i revolutionskrigen, hvarunder han steg

ända till brigadgeneral. I yngre år hade han svär-

mat för sin farbrors systerdotter, den fattiga Marie

(Ch. Mcker), och då han nu återsåg henne, uppflam-

mar på nytt hans böjelse. Malvina har emellertid i

England, sin far ovetande (W. Svensson), gift sig

med en viss Barentin (Habicht), som förstått att

snärja henne i sina garn. Han var ruinerad och be-

höfde hennes fars rikedomar. Malvina, som icke

vågar tillstå sin förvillelse för fadern, anförtror sig

till Arvid, som lofvar försöka utverka hans förlå-

telse. Då gubben får veta hvad som händt, känner

hans vrede inga gränser, men Arvid förstår att lugna

honom, och han tröstar sig med löftet, att Arvid,

som gifter sig med Marie, skall bli hans son och för-

låter de brottsliga. Malvina har, då hon återsett den

ståtlige kusinen, intagits af kärlek till honom, och

pjäsen slutar med hennes utrop till sig själf: "Ja, min
far har rätt! Försynen straffar min olydnad med hela

mitt lifs olycka. Arvid! Arvid! Jag skall älska

dig, så länge jag lefver!" Emilie Högquist utmärkte

sig i titelrollen både genom sitt spel och sin smak-

fulla toalett, men icke en hand rörde sig sedan ridån

fallit, troligen beroende på att upplösningen var för
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mycket uttänjd. — Hvilket mäktigt intryck sceniska

framställningar kunna utöfva på sjuka samveten,

därom har man hört otaliga historier. Och det är

ju gifvet, att dessa taflor ur lifvet, som de se upp-

rullas inför sina ögon, och som kunna tillämpas på
dem själfva, måste verka starkare än till och med
åhörandet af den vältaligaste predikan. Ytterligare

ett exempel på detta lämnar en händelse, som till-

drog sig i Paris omedelbart efter första representa-

tionen af denna dram, hvilken där vann ett stort

bifall. Tidigt påföljande morgon mottog författaren

efterföljande bref, som var skrifvet med darrande

hand af en gammal dam, en moder: "Min herre! Jag

bevistade i afton jämte mina barn föreställningen

af Eder "Malvina". När jag var hemkommen och

min äldsta dotter och jag voro allena, kastade hon
sig till mitt bröst och tillstod under tårar, att hon

haft i sinnet att förena sig med en ovärdig man. Ert

drama har öppnat ögonen på henne, väckt hennes

samvete och utplånat hennes passion. Hennes ånger

är uppriktig, detta har hon bekant vid modershjär-

tat. Hela min familj sofver, blott jag och min dot-

ter vaka och gråta af glädje och tacksamhet. Aldrig

skall Ni få veta våra namn, men var öfvertygad, att

Ert namn städse skall vara heligt för oss. Må detta

medvetande hafva något värde för Eder, som räddat

hennes heder och hennes framtid." Att dessa rader

kommo författarens hjärta att klappa af stolthet

säger sig själft. Han visade dem ofta för sina vän-

ner och förvarade brefvet omsorgsfullt bland sina

dyrbaraste minnen, där det också påträffades efter

hans död. — En liknande tilldragelse, ehuru af mera
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muntrande beskaffenhet, inträffade i mars 1835 i Ge-

neve vid uppförandet å därvarande teater af Kotze-

bues "Les deux fréres ou la Réconciliation" {=: "Bro-

dertvisten"). Den omtalades genast i lokalpressen

och spred sig sedan Europa rundt. En dam med at-

letiska former, som under pjäsens gång dragit pu-

blikens uppmärksamhet till sig genom sina häftiga,

krampaktiga snyftningar, banade sig vid föreställ-

ningens slut väg öfver bänkraderna, öfver knän, hän-

der, klänningar ooh schalar, följd af svordomar, nöd-

rop och skratt fram till en liten tjock herre, som stod

i en vrå, och ropade till honom med af tårar half-

kväfd röst: "Anton! har du ett hjärtaf "Jag för-

står dig, syster!" svarade han i upprörd ton. De
föllo i hvarandras armar under de kringståendes ju-

bel, och så slutades till advokaternas stora sorg en

process, som räckt i runda tio års tid.

Några dagar efter "Malvinas" uppförande gafs den

andra nyheten, Aubers enaktsoperett "Concerten på
hofvef\ som handlar om en liten intrig, iscensatt af

den tyske furstens (Wennbom) italienske teaterin-

tendent (Lars Hjortsberg) för att hindra den fran-

syska sångerskan Adéle (Mat. Ficker) att genom sin

debut på teatern uttränga en hans landsmaninna

(Sofia Milen) från första aktrisplatsen vid hofvet.

Planen misslyckades genom mellankomsten af Adé-

les tillbedjare, en ung målare (Sällström), och debu-

ten på teatern förvandlas till en konsert på hofvet.

Teaterintendenten släpper dock icke taget, utan lyc-

kas förvirra Adéle genom sitt nedriga anförajide af

orkestern. Hon kommer af sig, och fursten ämnar
just aflägsna sig, då hon återvinner hans gunst ge-



126

nom att raskt kasta sig ned vid pianot och ackompan-
jera sig själf till en annan aria, som hon sjunger

briljant. Under allt detta virrvar har den förrädi-

ske intendenten emellertid glömt att ge återbud åt

sina hvisselpipor på teatern för debutanten, ooh hans
kära väninna återkommer nu storgråtande af raseri

och förtviflan från teatern, där hon i stället för sin

rival blifvit uthvisslad. Hjortsberg lär hafva varit

mycket rolig som den brytande sydlänningen och

Matilda Ficker särdeles intagande som Adéle. Där-

emot ansågs m:ll Milen, trots obestridliga framsteg,

sakna skick och låter för en dam comme il faut. Ope-

retten kunde ej ges mor än tre gånger. — Sedan Hen-
riette Widerberg åter blifvit tjänstbar — hon sjöng i

"Slottet Montenerd" 5 februari — kunde Sällström

få sin recett den 8, hvarvid naturligtvis ^'Fra Dia-

volo** gafs med sedvanligt bifall. Honom till ära

spelade hofkapellet mellan akterna uvertyren till

"Wilhelm Tell", och Andreas Gehrman utförde en

konsert för violoncell med öfligt mästerskap.

Schillers i all sin obändiga kraft snilleglödande

ungdomsdrama "Röfvarbandef framfördes 20 fe-

bruari 1834 för första gången på vår kungliga tea-

ter. Såsom dramatiskt arbete tål det numera ingen

kritik, men man bör vid styckets bedömande taga

i betraktande tiden, då det skrefs. Dygdiga röfvare,

känslosamma bofvar, människor med sentenser på

läpparna vid alla lifvets mest kritiska förhållanden

kunde då ännu med originalitetens anspråk göra

effekt på scenen. — År 1775 lästes i Schwäbisches
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med villkor att han skulle låta händelsen försiggå på
tysk botten och icke förlägga den till Spanien eller

Grekland. En god vän till Schiller gjorde honom
uppmärksam på historien, och af den där tidningsar-

tikeln sammansatte Schiller detta sitt första teater-

stycke, då han som studerande vistades vid Karlssko-

lan i Stuttgart. 1782 i Mannheim fick omsider stycket

sin premiär, och i ett samtida blad yttrades om för-

fattaren, att "skulle vi någonsin kunna vänta oss en

tysk Shakspere, så är det denne, som skall varda

det". Bland de spelande utmärkte sig i synnerhet

Iffland som Frans Moor, och Schiller förutsade i sitt

anonyma bedömande af pjäsen, att "i denne unge
man får Tyskland en mästare", en spådom hvars rik-

tighet teaterhistorien bekräftat. — Märkligt att om-

tala blef skådespelet redan så tidigt som kring se-

kelskiftet gifvet i Kristiania och det dessutom på

tyska. Det var officerarna vid norska jägarkåren,

som först kommo på den tanken att uppföra pjäsen,

och alldenstund flera af dem talade tyska och svårig-

heten att få en duglig öfversättning icke var ringa,

bestämde man sig för att ge "Die Käuber" på origi-

nalspråket. Det förträffliga sätt på hvilket detta

genomfördes blef den kraftigaste anledningen till in-

stiftandet af det inemot fyrtio år verksamma Dra-

matiske Selskab, hvilket i sin ordning banade väg

för den offentliga teater, som upprättades i Kristia-

nia ett tiotal år efter sedan Norge blifvit skildt från

Danmark. Ungefär samtidigt som "Eöfvarbandet"

togs upp på vår kungliga scen, försvann det från

den kungliga danska, där det gifvlts inalles sju gån-

ger efter första uppförandet 1823. — I Stockholm hade
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skådespelet uppförts några gånger 1814 på Nya ko-

miska teatern ocli Djurgårdsteatern i en efterbild-

ning af fru Lenngrens vän, ledamoten af Svenska
akademien, den originelle naturforskaren, riksanti-

Iffland såsom Frans Moor. Kopparstick af Haas 1806

efter teckning af F. Catel.

kvarien och medicinalrådet Eutström. Dessutom hade

det gifvits på Djurgårdsteatern ett par aftnar un-

der hösten 1833 i den bearbetning Martelliére gjorde

åt sina landsmän af detta Schillers handlingssju-

dande drama, där, såsom Fredrik Böök säger, Plutar-

kos' romerska frihetshjältar eldat hans inbillning och
Rousseaus djärfva kulturkritik hvässat hans penna.

9 — Svenska teatern VI.
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Schiller stod den tiden uppenbarligen under alldeles

samma idékonstellation som den annalkande franska

revolutionen, och nationalkonventet misstog sig en-

dast på adressen, när det till fransk medborgare 10

oktober 1792 utnämnde mr Gille, publiciste allemand,

en ära som denne dock afböjde.

På den kungliga scenen gafs dramat i Karl August
Nicanders öfversättning af den bearbetning af styc-

ket, isom då användes på Schauspielhaus i Berlin, men
som kritiken här ansåg dålig. Uteslutna voro ett

par af brödernas långa monologer, Amalias vackra

sånger till luta samt åtskilliga hela scener, men trots

dessa många strykningar räckte spektaklet i fulla

fyra timmar. En afgjord försämring var slutscenen

mellan bröderna, där Karl störtar ned Frans i tor-

net under utropet: "Jag förlåter dig broder — far

till afgrunden niding!" Aftonbladet säger, att det

gjorde ett högst vedervärdigt intryck. Aftonbladet

yttrar bl. a.: "Läsaren vill förmodligen veta, hvad
effekt detta Schillers ungdomsarbete gjorde på den
stockholmska publiken. Åtskilliga af dessa kraftsce-

ner upptogos med lifliga dock icke allmänna hand-

klappningar. Vid ridåns sista fall rördes endast

några få händer. På oss gjorde stycket ett vidrigt

intryck. Öfversättningen kunde man önska litet

mera ledighet och litet mildring i de krafttermer,

hvaraf den öfverflödar. Några dussin djäflar min-

dre, en indragning af några galgar, sträckbänkar,

stegel och hjul jämte dylika attributer, hvarpå dia-

logen är så rik, skulle icke skada." Om utförandet

säger en insändare: "Frans Moor spelades af Nils

Almlöf. Den som sett herr Almlöf i Wallenstein,
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Maria Stuart och Skulden måste i honom erkänna

en stor skådespelare, men den som sett honom i Eöf-

varbandet skall ovillkorligen utropa: Han är den

störste ! ! ! Frans Moor är en människoblifven djäfvul.

Scenbilder ur "Die Räuber". Efter kopparstick af Chodowiecki

i Gothaer Theaterkalender 1783.

Såsom sådan måste han betraktas, såsom sådan be-

dömas, och så blef äfven hans roll af Almlöf upp-

fattad och återgifven. Någonting mera härligt, än

när Frans Moor berättar sin dröm om Yttersta do-

men, har väl näppeligen någon skald målat, och en

mera träffad tableau vivant af en fördömd kan

man ej få se, än den herr Almlöf då framställer. Så-
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dant väcker fasa, men må de, som. äga mod ocli

styrka, gå att se Böfvarbandet. De skola icke ångra
det." Gent emot denna hänförelse står andra bedö-

mares klander. Man tyckte, att han såg nt som en

gammal fästningsfånge och att han alltför tydligt

lade sin bofaktighet i dagen, men i den sista monolo-

gen erkännes han vara förfärande och sublim. Ett

par år därefter yttrar Freja, att han icke spelar rol-

len såsom han borde och kunde. Han "uppträder som
en hjälte i stället för raokare. Till och med i bojan

ser han ut som en världshärskare. Det stora, när

det vill vara för stort, blir litet. Han vill alltid

vara den förste på scenen och är det ofta; men han

är tillika alltid herr Almlöf. Han gör samma maje-

stätiska gester, slår ihop händerna och drar ned

mungiporna precis på samma sätt, han må vara

Frans Moor, Leicester, Shakspere eller Wallenstein

Men han är gigantisk då han ra^ar." Karl

Moor utfördes af CoUberg, som icke passade för rol-

len. Det fordras natur i själfva onaturen, om jag

så får säga, hvilket Josef Kainz i senare tid i den

rollen visste ådagalägga, så att man verkligen trodde

på honom. — Nicanders vänner voro naturligtvis i

spänd väntan närvarande vid premiären, och den be-

kante boktryckaren och förläggaren Niklas Thomson
beskref förloppet för honom, som då vistades hos

sin Uppsalavän friherre Hugo Hamilton på Boo i

Nerike. "Almlöf var oöfverträfflig som Frans",

skrifver han, "fru Torsslow spelte förträffligt, syn-

nerligen den scen, där hon rycker värjan från Frans,

men att hon gjorde sin toalett, sedan Karl gifvit

henne dolkstygnet, tycktes mig likväl, att hon hade



133

kunnat låta bli. Hon låg nämligen, sedan hon vid

dolkstygnet fallit på en gräsbänk, och ordnade sitt

hår för att få det att ligga prydligt fram på bröstet.

Emellertid gick pjäsen i det hela bra, hvilket bör

tillskrifvas din öfversättning, och emottogs med så-

väl bravorop som applåd. Och fullt hus har varit

båda gångerna den bli fvit gifven. Äfven har jag

hört sägas, att ingen pjäs på länge blifvit emottagen
med sådan entusiasm. I fredags skall likväl olyckan

velat, att fru Torsslow nära ej fått ut värjan och att

alla pistoler klickat. Gud vet likväl, om det är sant.

Den oblyga recensionen i Aftonbladet har du väl

läst; den är högst usel och därtill osann." — Karl
Moor öfvertogs påföljande spelar av den då till

Kungliga teatern återkomne Georg Dahlqvist, för

hvilken den var den mest tilltalande af hans dåtida

uppgifter, hvarför han också alltid spelade den med
förtjusning. Pierre Deland berättade, att redan när

pjäsen inöfvades vid hans svärfars, gubben Svan-

bergs trupp, fick Dahlqvist Karl Moor sig anför-

trodd. Det var på Norrköpings gamla teater, och

en dag, när Deland kom hem till sig på hotellet, där

han bodde, saknade han sina bägge skarpladdade pi-

stoler, som han alltid hade med sig på sina resor och

dessemellan hade liggande på sitt skrifbord. På för-

frågan omtalade värdinnan, att herr Dahlqvist nyss

varit där och lånat dem, därför att han skulle upp
på teatern och öfva sig med Karl Moor. I den lifli-

gaste ångest skyndar Deland upp på teatern och får

där se Dahlqvist, som repeterar scenen, när Karl

Moor ämnar begå själfmord och lyfter pistolen med
spänd hane mot sin panna, i det han utropar: Tid
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och evighet — omfamnande hvarandra öfver detta

rör! "Är du galen, DahlcLvist! — skriker Deland —
lägg bort pistolen, den är ju skarpladdad!" "Är
den skarpladdad! — svarar Dahlqvist i sin djupaste

baston — så mycket bättre! Det ska' bli skönt att

få veta, hur det känns!" Och han repeterade mono-
logen till slut med den skarpladdade pistolen för

pannan. Sedermera vid en af sina recetter på 1840-

talet gjorde han det experimentet att efter tyskt

mönster samma afton spela både Karl och Frans

Moor, dessa båda stora kontraster, som tillfälligtvis

aldrig äro samtidigt inne på scenen. Han gick ut

från ena sidan af scenen som den svartlockige, ståt-

lige röfvarhöfdingen och kom in från den andra

som den puckelryggige, rödhårige Frans, ett experi-

ment som han med mycken fördel upprepade vid sina

många konstresor i landsorten om somrarna, då han
gaf monologer och lösryckta scener ur sin repertoar.

Det var visserligen ett öfverraskande konststycke,

men hvarken den ena eller den andra rollen kunde

på det sättet bli något helt konstverk. Det blef en-

dast en följd af deklamationsnummer i olika mask.

Men hvad publiken var hänförd. — 1861 debuterade

en herr Westermark på Kungliga teatern som Karl

Moor, och samma dag hade artilleristen Göthe utan-

för Skanstull blifvit halshuggen för ett af honom be-

gånget ytterst ruskigt dåd. På aftonen yttrade nå-

gon till Dahlqvist inne på operakällaren: "Nå, Dahl-

qvist! ska' du inte gå upp och titta på Eöfvarban-

detf "Nej", svarade han "jag såg i morgse på, hur

man aflifvade Göthe. Jag vill inte se, hur man sam-

ma dag också tar lifvet af Schiller."
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Vid Schillerjubileet 1905 berättade August Strind-

berg i en rundfråga, att han som ung student på en

kamrats vindskammare kom att bläddra i Köfvar-

bandet. "Det var som en uppenbarelse! — utbrister

han — Och det blef en revolution i mitt lif så stark,

att jag afbröt mina studier och ville ge mig till tea-

tern. —•

— Då jag, en mager, skägglös yngling pä
nitton år, tillfrågades, i hvilken roll jag önskade de-

butera, svarade jag högt och bestämdt, som uttalade

jag hela mitt framtida öde: Karl Moor i Eöfvarban-

det." På grund af Strindbergs svaga stämma vid

profläsningen blef emellertid saken uppskjuten till

hösten. "Hösten kom — fortsätter den store förfat-

taren — Jag öfvergaf debuten och blef skriftstäl-

lare. Men Karl Moor blef min följeslagare, och hau

är det ännu i dag."

Sohiller själf bekände längre fram i tiden om detta

sitt ungdomsarbete: "Obekant med människor och

människors lott, måste jag nödvändigt föra en pen-

sel, som ej träffade medellinjen mellan änglar och

djäflar, hvilket framalstrade ett monstrum, som
lyckligtvis ej fanns i verkligheten."

Hofkapellets pensionskassa fick sin recett 22 feb-

ruari, hvarvid, efter en konsertafdelning af dess le-

damöter, ^'Hvita frun*' uppfördes med Henriette Wi-
derberg i titelrollen. — Till förmån för Johan Ber-

wald gafs söndagen 2 mars kl. 7 e. m. en stor kon-

sert. Efter uvertyren till "Röfvarbruden" af Ries

spelade konsertgifvaren en fiolkonsert af Eode samt

en egen komposition. Hans kort förut till hofsån-
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gerska utnämnda hustru sjöng arior ur "Belägrin-

gen af Korint" och "Oberon" samt tillsammans med
hofsångaren Berg en duett ur "Armide". Konser-
ten afslutades med ingenting mindre än Beethovens

nionde symfoni, som då för första gången hos oss

utfördes med slutkören till Sehillers "Lied an die

Freude" i Leopolds öfversättning. Detta underverk

af en sublini ingifvelse tycks dock hafva varit för

svårt för våra dåvarande förmågor, och stor osäker-

het vidlådde utförandet. Sällström kom ej ut mod
sina solosaker, och Fr. Kinmanson var ej lycklig i

sina. Fru Enboms altröst sjöng sopranpartiet och

var dessutom indisponerad, och fru Frösslinds sop-

ran hördes ej i altstämman.

En af Scribes bästa komedier, den täcka enakta-

ren "Qväkarn och dansösen", som gafs första gån-

gen 7 mars, vann odeladt bifall och kvarstod på re-

pertoaren ända in på 1860-talet. Den handlar om en

dansös på modet i London, tillbedd af alla eleganter,

men dygdig och i begrepp att gifta sig med en lord.

En kväkare, som inkommer i huset, tar henne först

för en hertiginna, duar henne på kvakarmaner och

tadlar hennes fåfänga. Hon besluter besegra hans

kväkarlugn, hvartill mycket bidrager, att han är en

vacker karl, och utvecklar hela sitt kvinnliga koket-

teri, och den starke mannen måste fly. Emellertid

har hon själf råkat bli förälskad i honom och får

dessutom veta, att han är den okände välgörare, som

bekostat hennes uppfostran. Hon förklarar honom
nu sin kärlek, och den- förvånade lorden återfår sitt

giftermålskontrakt. Emilie Högquist var genom sitt

utseende, sin figur och sitt smakfulla sätt att kläda
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sig särdeles lämplig för denna roll och spelade den
också vida bättre än någon af sina föregående upp-

gifter. Hon hade med ett ord gjort stora framsteg

på kort tid. Almlöf hade af kväkaren utarbetat en
förträffligt hållen typ, men Sevelin karikerade onö-

Emilie Högquist såsom Georgina i "Qväkarn och

dansösen". Efter teckning af J. V. Wallander.

digtvis lorden. — Som efterpjäs fick man, likaledes

för första gången, se "Correspondensen eller Hvilken

af kusinerna är detf", en fransk obetydlighet i en akt

spelad af eleverna Kobach, Stjernström, Fanny Wes-
terdahl, Mina Fundin och Jenny Lind, hvilken sist-

nämnda återigen utmärkte sig för ovanliga anlag.

Programmet afslutades med "No 777", där Sevelins
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långa, smala, släpande lärftsfrackskört som vanligt

väckte ohejdad munterhet. — Dagen därpå hade
hans fru recett, då "Trollflöjten'* uppfördes för fullt

hus, hvarvid hon uppträdde första gången under sä-

songen. Operan gafs ännu ett par gånger under må-
naden. 29 mars innehöll Allehanda följande heska

bedömande: "Huru vår lyriska scen alltmer lutar till

sin undergång, därpå lämnade i sanning Trollflöj-

ten ett bedröfligt bevis. Detta stora mästerverk upp-

föres nu med samlande af nästan alla teaterns pre-

sentabla sångare (likväl med de båda stora undan-
tagen af fru Frösslind och herr Lindström), och dock

var exekutionen, på några få detaljer när, verkligen

vida mindre än god. Herr Sällströms vackra röst

försvagas märkbart med hvarje dag, och i förening

därmed förlorar han alltmer förmågan att hålla sig

uppe. Mille Widerbergs organ, ehuru ännu ofta lika

vacker som förr, har på de sista tvenne åren förlo-

rat mycket af sin kraft; äfven hon, hvars intonation

fordom var känd såsom så säker och ren, sjunger nu
icke sällan falskt, och detta hände henne på flera

ställen i Trollflöjten särdeles mot slutet, då hon

tröttnade märkbart. Fru Sevelin är en skugga af

hvad hon varit; utan henne kunde likväl Trollflöj--

ten alls icke ges, och det får ej lämnas ur sikte. Hvad
herrar Fahlgren och Preumayr äro veta vi alla. Herr

Berg sjunger så bra som en person, den där icke

kan och aldrig kunnat sjunga. — Med ett ord! Det

var ett verkligt invalidspektakel."

I midten af månaden gaf en yngre medlem af den

berömda violoncellspelande släkten Komberg kon-

sert å teatern, hvarvid kompositioner dels af honom
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Bernhard Romberg. Efter litografi i "Bilderatlas zur

Musikal. Geschichte".

själf, dels af hans fader, dels af dennes kusin, den

ryktbaraste ibland dem, utfördes. Till programfyll-

nad sjöng Henriette Widerberg en aria ur Titus med
basetthorn, trakteradt af Fr. Gelhaar, och Sällström

en romans af Fiirstenau, ackompanjerad af Bocks

obligatflöjt. Dessutom spelades af hofkapellet uver-

tyren till Egmont, och en af Spohrs violkonserter

af hans lärjunge, den tyskfödde soloviolinisten i

hofkapellet Friedrich Pacius, samma år kallad till
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musikdirektör vid universitetet i Helsingfors ocli se-

dermera, som bekant, en berömd tonsättare bl. a.

till den äfven hos oss gifna romantiska operan
"Kung Carls jagt".

På fru Frösslinds recett strax efter påsk 3 april

gafs ytterligare en enaktare af Scribe, "Ambassadö-
ren** späckad med en mängd små roliga händelser.

En spansk ambassadör i Neapel (Habicht) med en
vacker dotter (Ch. Ficker), en ung elegant fransman
(Oollberg), som råkar få ise henne på promenaden, en

kammartjänare (Hyckert), fintligare än diplomaten

själf, samt slutligen en liten modehandlerska med
tillräckligt vackra ögon för att tjusa något mer än
en kammartjänare och nog förstånd för att hålla

god min inför en diplomat, se där personerna i denna

lilla pjäs, som med sin underhållande dialog och sina

många komiska situationer slog lifligt an på pub-

liken. Priset togs af den täcka eleven Fanny Wes-
terdahl i modehandlerskans tacksamma men svåra

roll, som hon spelade med mycken ledighet och be-

hag. — Efter den Scribeska talpjäsen gafs för för-

sta gången hans komiska opera i tre akter **Mura-

ren** med Aubers mästerliga musik (prem. i Paris

1825). Den tidens recensenter voro emellertid yt-

terst onådiga mot densamma. En tycker sig hafva

hört alltsammans förut och påstår, att första ak-

tens kvartett påtagligen är kalkerad på den gudom-

liga trion i "Vattendragaren". En annan säger, att

musiken har mycken likhet med herr Lejas bod.

"Där finns mycket gentila saker, men — det mesta

är strunt." Om den också står under "Fra Diavolo"

i musikaliskt värde, innehåller den dock många be-
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hagliga och öronsmekande melodier. Jag nämner
exempelvis introduktionskören, duetten mellan mu-
raren och smeden, andra aktens final och fruarnas
roliga grälduett. Vår publik mottog operan med
lika mycken köld som man gjorde i Köpenhamn, då
den där togs upp 1827. Den klassiska musikens för-

kämpar hade utbredt den åsikten, att den franska

konsten var lättfärdig och ovärdig att i Danmark
vinna bifall. Premiärpubliken förhöll sig därför
mycket reserverad, ända tills grälduetten i tredje

akten fick bukt med deras motsträfvighet och till-

försäkrade operan ett under årens lopp växande bi-

fall. I Stockholm applåderade man Matilda Fickers

aria i andra akten samt baletten. Redan tredje gån-

gen var det endast hälft hus, och den gick ej mer
än sex gånger. Först på 1860-talet togs den upp igen

och hade, när den senast stod på affischen 1912 hun-

nit gifvas öfver åttio gånger. Sällström isjöng på
premiären titelrollen, Fahlgren smeden Baptist,

Lindström Irmas älskare Leon, Matilda Ficker Irma,

Milen hennes sällskapssyster Zobeide, Elise Fröss-

lind murarens hustru Henriette och Karolina Bock
grannfrun Bertrand. George Grove anser "Mura-
ren" vara Aubers mästerverk inom den komiska
operan.

''Otto af Wittelsbach", ett historiskt femaktsskå-

despel af Miinchenprofessorn Frans Babo, gafs fem
gånger under april månad. Det var skrifvet femtio

år förut, då Schiller ännu icke efter Shakspere ska-

pat det romantiska dramat, och var en svag efter-

härmning af det enda stycke som då förtjänade detta

namn, och som utgjorde hela Tysklands förtjusning:
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Goethes ^'Götz v.on Berlichingen", denna lustiga,

lefvande människoskildring', fylld af vapenbrak,
tapperhet, frihetskärlek, glödande passion, melodra-

matiska effekter och klangfulla ord, såsom Georg
Brändes karakteriserar detta drama i sin Goethebok.

I stället för att ta upp det storslagna originalet, som
aldrig blifvit framfördt i Sverige, gaf man den me-
delmåttiga efterbildningen, och följden blef, som det

står i Jacques Pancrace, att "kokerskan och många
med henne fällde tårar." Almlöf spelade titelrollen.

Fr. Kinmanson kejsaren, Emilie Högquist och Ch.

Ficker hans döttrar, Collberg hertigen och Sara

Torsslow hertiginnan af Bayern. Kostymer och de-

korationer voro denna gång oklanderliga och premi-

ären hade samlat fullt hus, som ägnade de spelande

rätt mycket snyftningar och applåder.

Redan då "Vattendragaren" året förut uppfördes,

klagades i pressen öfver den manliga körens usla

röster, och som korförare i soldatkörerna önskades

en bättre och angenämare isångorgan än herr

Michals. Samma veklagan ljuder ånyo vid repri-

seringen af "Tankred" 23 april. "Körens fullkomliga

förfall framlyser i intet stycke vi nu i hast kunna
påminna oss i skärare dager än i Tankred. Den man-
liga personalens röster och exekution äro i synner-

het högst beklagliga." "Emellertid", fortsätter re-

censenten, "ha vi sällan hört publiken i en sådan verv

att applådera som denna afton. Föremålen för denna

utomordentliga välvilja voro dock egentligen ett par

elever, herr Johansson och m:ll Lindmark, som de-

buterade i baletten. Deras dans var rätt förtjänst-

full och vi gratulera uppriktigt teaterstyrelsen till
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ackvisitionen af tvenne onekligen ganska hoppgif-

vande artister i denna gren af den teatraliska

konsten. Men hvarmed skall väl den goda och för

allt skönt och stort så lätt entnsiasmerade, af os8

Goethe. Efter porträttbyst i Weimar af Alex. Trippel.

djupt värderade publiken mottaga m:lle Taglioni,

mina Elssler, fruarna Montessu och Noblet, i fall

någon af dem händelsevis skulle göra vår kulna nord

en visit, när den så där verkligen öfverdådigt exal-

teras af ett par bland stockholmska balettstatens ele-

ver, .hvilka visst icke ännu ens upphunnit sina egna

lärare 1 De unga eleverna sträckte ett ben framåt
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— en generalsalfva från salongen! De bytte om
ooh sträckte ett ben bakåt — åter en generalsalfva

från salongen! De sträckte ut ett ben rakt åt si-

dan — dacapo från salongen! De togo fart och

gjorde en dubbelpiruett, icke så alldeles säkert, men
i alla fall relativt ganska berömlig — stor allmän

förtjusning och ty åtföljande åska utan blixt i sa-

longen, o. s. v. Ändtligen vid de båda debutanter-

nas slutliga afträdande från scenen en ny åska, med
hvilken ensam deras anspråk, som vi förmoda, skulle

funnit sig fullkomligt tillfredsställda. Nu däremot,

vid så täta och stormande bifallsyttringar, måtte de

befinna sig i det lika obehagliga som vådliga alter-

nativet för unga artister, att antingen skatta sig

själfva alltför högt eller publiken !" (Dagl.

Alleh. 1 maj 1834.)

Böndagen 27 april hade konsertmästaren Johan

Beer sin afskedskonsert. Född 1792 i Hamburg och

elev af Spohr vann han under en konstresa i Eng-

land stort anseende, gifte sig 1818 i Hamburg med
den utmärkta pianospelerskan Henriette Grund och

anställdes i hofkapellet 1822—1834, då han mottog

en plats vid kejserliga operan i Petersburg 1834

—

1844 och bosatte sig sedan i Berlin, där han dog 1864.

I minnesteckningen öfver honom i Mus. Akadis hand-

lingar 1866 heter det: "Bland Stockholms musik-

älskare lefva ännu många, som påminna sig den ut-

märkta finhet och smak, hvarmed detta konstnärs-

par utförde Beethovens och Mozarts mästerverk för

violin och piano." På ifrågavarande konsert spe-

lade hofkapellet uvertyren till Zampa, Matilda Fic-

ker sjöng en aria ur Eobert och Emil Ronniger, som
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då återkommit till Stockholm likaledes en stor kon-

sertaria af Mozart. Beer själf spelade ett par vio-

linkonserter, den senare med pianoackompanjemang
af hans dotter Ida. Hans hustru utförde en konsert

för piano af Beethoven (Ess-dur). Konserten afslöts

med att hofsångaren Berg sjöng Nicanders för till-

fället skrifna "Konstnärens öde" på melodien "La
sentinelle" af Hummel med obligatackompanjemang

för piano, fiol och violoncell af herr och fru Beer

och herr Gehrman. Poemets sista rader lyda:

"— — bort han går,

men gömmer flydda dar i minnets sköte

Ocli med de sina hand i hand
han yttrar här de sista afskedsorden:

Ett varmt farväl åt Svea land

och kärlek för det gamla Norden!"

Torsslows recett försiggick 6 maj, hvarvid Vol-

taires tragedi "Makomef uppfördes med Almlöf i

titelrollen; Seid och Palmira spelades af CoUberg och

Sara Torsslow, Sopir af Fr. Kinmanson och Omar af

Wennbom. Torsslow själf var nu så pass återställd,

att han kunde stödd på en käpp deklamera fragment

ur Lidners **Spastaras död'* med musik af Brendler

och hälsades af den fulltaliga publiken med entu-

siastiskt bifall.

16 maj inträffade det högst sällsynta fallet att en

svensk opera uppfördes. Då gafs för första gången

*'Ryno eller Den vandrande riddaren", skådespel med
sång och dans i tre akter. Texten var skrifven af

10 — Svenska teatern VI.
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Bernhard von Beskow i vackra klangfulla verser,

ooh det var ursprungligen hans mening att med detta

stycke hösten 1831 öppna teatern efter dess repara-

tion. Denna plan omintetgjordes emellertid, där-

igenom att den unge tonsättaren Brendler, som åtagit

sig musikens komposition, oförmodadt dog. — Ed-
vard Brendler föddes 1800 i Dresden, hvarifrån fa-

dern inflyttade till Sverige och 1802 blef flöjtist i hof-

kapellet. Eedan som barn visade Edvard ovanliga

anlag för musik, och sedan han 1823 återvändt till

hufvudstaden från Visby, där han haft anställning

på handelskontor, väckte han allmän förtjusning ge-

nom sina kompositioner, al hvilka de förnämsta äro

melodramerna "Spastaras död" till text af Lidner

och "Edmund och Clara", skrifven af Torsslow, en

symfoni för stor orkester, den underbart vackra sån-

gen "Amanda" till ord af Stagnelius och den för

hvarje år lika mycket beundrade högtidssången i Par
Brikoll: "I de höjda toner skalle lifvets fröjd och

glädjens bud." Om musiken till "Spastaras död"

säger Vilhelm Bauck: "En allmän hänförelse väckte

den genialiska uppfattning af det glödande poemet,

den varma känsla, den lifliga fantasi, hvarmed han
skildrade de skakande situationerna samt den väl-

tänkta anordningen af det hela. Tillika öfverraskades

man af den förträffliga instrumentationen, som i för-

ening med verkets öfriga förtjänster stämplade detta

till ett verkligt mästerverk." — Sedan han fullbor-

dat ungefär en tredjedel af musiken till "Ryno", af-

bröts hans arbete af döden 16 augusti 1831. "Bland

svenska tonsättare", säger Adolf Lindgren, "står

Brendler i främsta ledet, och han hade, om ett längre
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lif förunnats honom, utan tvifvel utvecklat sig till

något särdeles stort. Han ägde en originell och ge-

nialisk uppfattning, eldig känsla, rik fantasi, för-

stånd och smak i grupperingen samt sinne för en
riktig och dramatisk deklamation." På det att de

snillrika drag Brendler nedlagt i Eynokomposi-

Edvard Brendler. Efter litografi.

tionerna icke måtte gå förlorade för deras bestäm-

melse, åtog sig dåvarande kronprins Oskar att full-

ända hans verk, hvilket han också lyckades fullgöra

under de tvenne följande åren, och behållningen al

första representationen anslogs till understöd åt

Brendlers änka.

Fabeln tilldrager sig i Sverige omkring år 1500.

Ben gamle Ture Stenson (Fr. Kinmanson) säges hafva

dött af ett slaganfall under en pilgrimsfärd, då han
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endast var åtföljd af sin lifknekt (Deland), som för-

ledd af riddaren Arnold (Almlöf) stötte sin dolk i

hans bröst. Denne Arnold, hvilken fordom i främ-
mande land räddat Stensons lif, skall ärfva hans
gods och guld genom att gifta sig med hans dotter

Agnes (Henriette Widerberg), som dock icke älskar

honom. Vid ett tornerspel har ryktet spridt sig, att

Arnold var den gamle Stansens baneman, och en
vandrande riddare Ryno (Sällström) manade honom
att med svärdet försvara sig mot anklagelsen, men
dagen därpå var Arnold försvunnen. Ryno intränger

nu förklädd jämte en trupp zigenare i slottet, där

Arnolds bröllopsfest skall firas, men blir igenkänd,

kastad i fängelse och hotad med döden. Agnes, som
upptändts af kärlek till Ryno, Bemäktigar sig nyck-

larna till hans fängelse och går dit för att befria ho-

nom, men öfverraskas af Arnold, och allt tycks för-

ioradt. Emellertid har den gamle Stenson räddats

till lifvet och återkommer till sitt slott alldeles

lagom för att i det afgörande ögonblicket rädda de

bägge älskande. Arnold faller i tvekamp mot Ryno,

och allt slutar i glädje och gamman. Operan slog

lifligt an och gick ett tjugutal gånger. Om än

Brendlers musik är mera elegisk och mildt svär-

mande med ett långt rikare färgspel, ansågos dock

prins Oskars melodier äga mera stil och dramatisk

hållning. Till de mest effektfulla numren kunna räk-

nas trion mellan Ryno, Arnold och Agnes i andra

akten: "Af dig min ed må höras, rättfärdighetens

Gud!", E-durskören i första akten, den folkvisartade

romansen: "Och riddaren drog genom trettimila

skog" samt den karakteristiska zigenarkören: "Vi
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läsa i de höga stjärnor, vi drömmens gåtor tyda ut",

till hvars melodi en tillfällighet gaf uppslaget. Brend-
ler vistades stundom på Löfholmen, och dalkullan,

som brukade ro däremellan och staden, signalerade

Prins Oscar. Efter teckning af Fr. Westin

litogr. af C. Muller.

alltid sin afresa genom att blåsa i ett horn de fem
tonerna h, e, d, h, h, hvilka han sedan använde så-

som grundmotiv i kören. Agnes' stora aria, som
börjar andra akten, tillhör det bästa af prinsens

kompositioner, och dess sångbarhet förde den snart

på allas läppar. Finalen i denna akt, framför allt

duetten i dess slut, äger ett lif och ett dramatiskt ut-
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tryck, som 1 förening med det populära i melodierna
nödvändigt tillvann den ett allmänt bifall och kan
betraktas som glanspunkten i hans andel af musiken.

Fängelsekvartetten i tredje akten är äfvenledes ett

förträffligt nummer. Finalen påminner om Rossini,

liksom åtskilligt bland det öfriga om Mozart, We-
ber, m. fl. Kapellmästaren Berwald hade en stor

andel i operans framgång genom den förtjänstfulla

instrumenteringen och genom anordnandet av balett-

musiken. Till pjäsens framgång bidrogo äfven de

praktfulla kostymerna och dekorationerna samt icke

minst de präktiga nationaldanserna af Selinder, som
redan då hunnit ge hela balettkåren ett kraftigt upp-

sving. Drottningen och kronprinsparet öfvervoro

föreställningen, och efter dess slut hade kronprin-

sen i Operans lokaler låtit arrangera supé och bal

för teaterstyrelsen, alla medlemmar af aktörs-,

orkester-, kör- och balettstaterna som tjänstgjort

samt äfven några andra personer, hvarvid hofmar-

skalkarna von Beskow och friherre Fleming voro

värdar. Vaktbetjäning samt maskinist- och handt-

verksstaterna blefvo likaledes på H. K. H:s bekost-

nad undfägnade. Gästerna kunde lugnt hänge sig

åt festens glädje och gamman, ty dagen därpå ingick

pingstlofvet.

I slutet af månaden vann den sjuttonåriga Fanny
Westerdahl en ny triumf, då hon uppträdde i den

halfsekelgamla treaktskomedien af Destouches "La

fausse Agnes", som nu efter mer än irettiärig hvila

återupptogs på spellistan i en ny af Lars Hjorts-
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berg verkställd öfversättning under namn af "Landt-

poeten eller Det oskyldiga bedrägeriet (förut gifven

endast under den senare benämningen). Fanny
Westerdahl spelade den giftasvuxna dottern i en för-

Scenbild ur Destouches' "La fausse Agnes" 1755.

näm familj, där frun i huset bestämt henne till

maka åt en tillgjord verstalande landtjunkare (Seve-

lin). För att befria sig från denne förhatlige till-

bedjare låtsas han inför honom vara lika enfaldig

som Moliéres Agnes. Hon lyckas i sitt uppsåt och

får slutligen gifta sig med den militär hon älskar

(Collberg). Aftonbladet yttrade, att mamsell
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Westerdahls intressanta spel bidrager till pjäsens
framgång. Hon har där sin första hufvudroll, och
en roll som på en gång är ganska svår och lämnar
öppet fält för en mångsidig framställning af hennes
talang. Genom det sätt, hvarpå hon utför den, ger

hon äfven ett säkert hopp att hlifva en aktris af för-

sta ordningen Hennes spel äger sanning och lif,

hennes figur är vacker och talorganet behagligt

Man har således allt skäl till den förmodan, att hon
kommer att göra heder åt sin konst och stor nytta åt

teatern." Och Allehanda säger: "Det är första gån-

gen vi under de fjorton år vi följt företeelserna på
vår scen hos en debutant sett gryningen af en stor

talang för det högre skådespelet." Tidningen till-

lägger: "Det finnes en barnroll i pjäsen (en syster

till la fausse Agnes), som med en nästan obegriplig

och verkligen onaturlig skicklighet utföres af Jenny
Lind. Det djupa moraliska fördärf, den fullkomliga

sedeslöshet, som karakterisera det tidehvarf, hvar-

under 'La fausse Agnes' skrefs, framstå i denna lilla

roll uti hela sin styggelse Hon spelade den lilla

vederstyggliga rollen utmärkt lifligt och roligt och

med snarare för mycken än för liten assurance (vi

nyttja det lindrigaste ord vi i hast kunna utfinna)."

— Trots de bägge flickornas förträffliga spel, och

trots att "skrattsalfvorna skakade salongen" under

premiären, kunde pjäsen dock ej hålla affischen mer
än sju gånger. Fjärde gången den gafs fick den

en ny efterpjäs, en komedivådevill i en akt '*Pennin-

gar och gamla anor** af d. v. notarien i kämnersrät-

ten Lars August Weser. Det är en liten obetydlig-

het, som skildrar en ung barons och husarlöjtnants
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(Sällström) frieri till en rik grosshandlares (Fr. Kin-

manson) dotter (Matilda Ficker). Till kupletterna

voro melodierna väl valda, men stycket föll efter en-

dast två framföranden.

Redan vid detta spelårs afslutning 16 juni erhöll

fru Erikson sin afskedsrecett. Hon uppträdde då i

en genom liflig dialog ganska underhållande två-

aktskomedi af Scribe "Väktaren", som hon själf sär-

deles väl öfversatt, oeh som gafs för första gången.

Därefter utförde hon sin gamla glansroll i ^'Pre-

ciosa'\ hvars första framställarinna hon var. Efter

pjäsens slut erbjöds åskådarna en vacker anblick, då

teaterns förnämsta kvinnliga sujetter ur alla stater,

allesammans klädda i hvita kostymer, utförde den

väl arrangerade fackeldansen ur "Gustaf Vasa" och

sedan vid recettagerskans därpå följande framrop-

ning med facklorna i sina händer omgåfvo henne i en

halfcirkel. Hon trädde fram till rampen och ut-

tryckte med några väl valda ord sin erkänsla för

allmänhetens stora välvilja mot henne. — Förlusten

af fru Eriksons personlighet var för teatern i många
afseenden kännbar, ty hon hade länge varit en pryd-

nad för densamma. Med en mer än vanlig bildning

förenade hon alla de yttre företräden en skådespe-

lerska bör äga för att tillfredsställa de strängaste

fordringar. Hon var född i Stockholm 1794. Fa-

dern hette Lambert, son till konsertmästaren af

samma namn, men hon uppkallades efter sin styf-

far och antogs till elev 1805. 1812 fick hon aktris-

kontrakt och uppträdde samma år såsom Beata
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TroUe i ''Svante Sture". Först vid tjugu år väckte

hon uppmärksamhet genom sitt utförande af den

kvinnliga titelrollen i dramen "Hartford och Sally''

och än mer såsom kejsarinnan Sofia i '^Herman

von Unna", Ett par pjäser, hvari hon under yngre

år vann mycket bifall i titelrollerna, voro "Therese

eller Den fader- och moderlösa flickan frän Généve",

en fransk dram, som synes hafva särdeles tilltalat

dåtidens publik, samt "Sömngångerskan", Scribes

tvåaktskomedi, i hvilken hon skördade formliga

triumfer. Hon spelade äfven med rätt mycken fram-

gång titelrollen i Schillers ''Maria Stuart", och som
"Preciösa" gjorde sig hennes ovanliga skönhet sär-

skildt gällande. — Efter sitt afsked uppträdde hon

en tid på Djurgårdsteatern, men återvände 1836 till

den kungliga scenen, och efter ett par studieresor

till Paris utvecklade hennes fina konstnärsskap sina

allra skönaste blommor. Det var då hon kreerade

sin Katarina II i Birch-Pfeiffers effektfulla femakts-

skådespel "Gunstlingen" och sin hertiginna af Marl-

borough i Scribes "Ett glas vatten", hvilka båda pre-

stationer med hänsyn till elegans och finess nämnas

såsom något af det mest beundransvärda, som då

framställts på svensk scen. Under åren 1837—42 var

hon lärarinna i deklamation för teaterns elever. Sist-

nämnda år tog hon ånyo afsked från Kungliga sce-

nen och uppträdde än på Djurgårdsteatern, än på

Mindre teatern, än åter i landsorten vid Wallinska

och Gilleska sällskapen och äfven några gånger på

Kungliga teatern senast 1855. Lundgren berättar i

sina teaterminnen, hur häpen han blef, när han

hösten 1855 vid Gilleska truppen sammanträffade



155

med henne och framför sig fick se en liten rödfnasig,

hopkrumpen gumma. "Herre Gud, tänkte jag, du
skall om några dagar uppträda såsom hertiginna af

Marlborough, hur skall det gå till? Så kom den

dagen. Hvilken sällsam förvandling! Hur slog

hon mig icke med häpnad! Aldrig glömmer jag hen-

Charlotte Erikson. Efter fotografi af miniatyr, i Kungliga

teaterns porträttsamling.

nes första entré. Af den lilla sextiettåriga gumman
såg jag nu ingenting. I stället stod framför mig en

fyrtiårig kvinna med snilleblixtrande ögon och med
ett ansikte, som visade tydliga spår af skönhet och

behag. Denna metamorfos öfvergick allt mitt för-

stånd. Men också begaf hon sig upp på teatern re-

dan klockan tre, ehuru spektaklerna icke började

förrän klockan sju." I Vadstena lämnade hon säll-

skapet i november. En afton var det särdeles kallt

på scenen, som saknade hvarje värmeapparat, och
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fru Erikson hade därför lämnat sin uppasserska en

pälsfodrad kappa, som hon skulle kasta öfver hen-

nes axlar, när hon kom ut mellan kulisserna. Flic-

kan missförstod henne, och när ridån gick upp, klef

hon in på scenen och lade kappan öfver fru Erikson

till hennes gränslösa förfäran och till publikens oer-

hörda munterhet. — Sedan hon för alltid öfvergifvit

teatern, bosatte hon sig i Diisseldorf hos sin son,

som ägnat sig åt målarkonsten, och där dog hon 21

april 1862.

Med spelårets utgång lämnade Gustaf Åbergsson

sin befattning såsom styresman för den dramatiska

scenen, hvilken syssla han innehaft sedan 1 januari

1828. I del IV af dessa anteckningar sid. 36 o. f. har

meddelats en tämligen fullständig öfverblick af hans

konstnärsbana, till hvilken jag ber få hänvisa och

tillfogar här endast några rader, som Frimurarordens

historiograf yttrade i minnestalet öfver honom:

"Skådespelarens ära är en dagslända; den lefver

knappt en dag och blir snart en tradition, som hvilar

på auktoritetstro och försvagas allteftersom den be-

höfver flera länkar för att knytas samman med den

dag som är."

Om de första åren af den Westerstrandska regimen

i konstnärligt hänseende aflöpte någorlunda lyckligt,

blef så icke fallet beträffande ekonomien. — Hösten

1832 inlämnade den då nyblifna teaterstyrelsen till

Kgl. Maj:t en anhållan, att utöfver det under näst-

föregående år tillkomna lånet af 30,000 rdr bko få

upptaga ett nytt på 21,000 rdr till gäldande af en före
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denna direktions ämbetstid uppkommen brist, hvil-

ket bifölls. Emellertid anmodade Kgl. Majit stats-

råden grefve Lagerbielke och friherre Åkerhielm att

såsom förutvarande teaterchefer meddela Kgl. Maj:t

sina åsikter beträffande de anstalter, som kunde tän-

kas lämpligra för att upphjälpa teaterns finanser.

Oaktadt Kungliga teaterns dåvarande ekonomiska

läge var vida svårare än både 1818 och 1823, då all-

män kontraktsuppsägning och därpå följande reor-

ganisation måste vidtagas, försökte de båda stats-

råden att utan så kraftiga medels användande genom
småningom skeende anordningar bringa jämvikt

mellan debet och kredit. Detta förslag aflämnades i

början af december till teaterdirektionen med infor-

drande af dess yttrande. Först efter spelårets slut

aflät direktionen sitt svar på samma gång den afgaf

sin årsberättelse 18 juli 1833. Af denna framgick, att,

ehuru recettinkomsten under spelåret varit den

högsta, som dittills förefunnits eller 125,709 rdr bko

och således med 11,162 rdr bko öfverstigit den under

föregående år inspelta, ha,de ändå uppstått en brist

af icke mindre än 17,254 rdr bko, beroende på mate-

rialiernas fördyrande och på de stegrade aflönin-

garna i synnerhet inom aktörsstaten, och det var tyd-

ligt, att mian icke hade att vänta någon förbättring

under kommande spelar. 1824 uppgingo aflöningar

och arfvoden af alla slag till 113,000, 1828 till lika

mycket, men hade 1833 stigit till 133,000 rdr bko.

Materialen, som 1824 kostat 37,000 rdr och 1828 ej mer
än 35,000, hade 1833 höjts med 50 % till 53,000 rdr

bko. Hvad statsrådens plan beträffar, afstyrktes

den, utan att någon annan framlades. I stället begär-
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des anvisande af medel till betäckande af den under

det afslutade spelåret uppkomna betydande bristen

och ett ansenligt förhöjdt anslag för det kommande
året till förebyggande af ett befaradt nytt under-

skott. Regeringen insåg nu, att teatern icke kunde

vidare upprätthållas utan att verksamma åtgärder

tillgrepos. Åt grefve Lagerbielke uppdrogs att till

grund för regeringens öfverläggningar utarbeta ett

organisationsförslag för teaterns möjliga vidmakt-

hållande och framtida bestånd. 30 oktober hade han

sin vidlyftiga afhandling färdig, och helt och hållet

i anslutning till densamma utfärdade Kgl. Maj:t sitt

nådiga bref af 14 december 1833, hvari direktionen

befalldes uppsäga alla kontrakt till påföljande 1 juli

samt gå i författning om nya sådanas upprättande

med bestämda löner i stället för det forna lottan-

delssystemet. De nya engagemangen borde vara af-

slutade innan utgången af april månad, hvarefter

direktionen i början af maj skulle inkomma med be-

rättelse om förloppet af det hela. Maximilönen fast-

slogs till 1,800 rdr bko, motsvarande två af de forna

lottandelarnas medelstorlek under de förflutna åren,

jämte tjänstgöringspenningar, beräknade till 800 a

850 rdr, och en recett uppgående till ungefär samma
summa. Högsta lönen blef således 3,500 rdr bko eller

5,250 rdr riksgälds, motsvarande efter våra dagars

myntvärde ungefär nutidens högsta aflöningar hos

oss, möjligen mod undantag för en och annan särde-

les förtjänt artist. — Tjänstgöringspengarna indela-

des i tre klasser: l:o för större sångroller 3 rdr bko

för hvarje akt, i hvilken konstnären uppträder; 2:o

för öfriga sångroller och talroller öfverstigande hun-
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dratjugu ord 2 rdr bko per akt; 3:o för roller under

hundratjugii ord 1 rdr bko för hvarje akt, i hvilken

den spelande uppträder; för stumma roller utförda

af aktörer eller aktriser utbetalades en å två rdr per

akt. Första gången en roll spelades fördubblades

arfvodet. Alla klädpenningar afskaffades och teater-

kassan skulle ombestyra kostymeringen, dock skulle

de klädpenningar, som fyra kvinnliga artister då upp-

buro, fortfarande till dem utgå mot förpliktelse att

själfva bekosta sin kostymering. Åtta recetter fingo

beviljas aktörsstaten under spelåret, en i hvarje må-
nad under september^—april, likväl skulle de genom
äldre stadganden föreskrifna beneficerepresentatio-

nerna för teaterns och hofkapellets pensionskassor

framgent bibehållas. Afdrag skedde för dagkost-

nader, beräknade till 272 rdr, auktorsandel, där så-

dan ägde rum, samt halfva beloppet af aftonens

tjänstgöringspengar. Beträffande ansvarsbestäm-

melserna afskaffades arreststraffet helt och hållet

och dessa inskränktes till böter eller i svårare fall

till afskedande. öfverstyrelsen anförtroddes åt en

förste direktör samt tvenne departementschefer, en

för den ekonomiska och en för den litterära och ar-

tistiska administrationen (till hvilken senare befatt-

ning Lars Hjortsberg var utsedd). — Svenska för-

fattares och kompositörers arfvoden skulle utbetalas

i recettandelar vid ovillkorligt antagna arbeten: för

helaftons opera, där intet tal med sången omväxlar,

Vio af nettobehållningen för de tjugu första represen-

tationerna; för helaftons talpjäs på vers, komedier
eller skådespel med sång, operor med tal eller ope-

retter Vio af de femton och för en prosapjäs ^/lo af de
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tio första representationerna; för hälft spektakel och

för mindre än hälft spektakel i förhållande därtill;

för öfversättningar och bearbetningar betalades ^/i2

för respektive 12, 9 och 6 representationer, allt med
afdrag af 272 rdr för dagkostnader. För villkorligt

antagna pjäser äger direktionen att erbjuda ett min-

dre arfvode än det i tariffen utsatta eller, då sådant

kan anses lämpligt, inköpa arbetet med en summa i

ett för allt. Till detta slag af pjäser räknas äfven

öfversättningar af mindre stycken på prosa, hvilkas

spelning icke upptager en timme. Faller en pjäs vid

första representationen och pröfvas icke vidare

kunna uppföras, är författaren eller översättaren

icke berättigad att uppb9,ra någon som helst auktors-

andel. Samma påföljd äger rum, om han låter

trycka arbetet, innan det spelats. För komponeran-

det af nya baletter bestämmer direktionen skäligt

arfvode. — Spelåret räknas från 1 juli, och sommar-

ferierna kunna växla från sex veckor till tre må-

nader.

Innehållet af det kungliga brefvet jämte uppsäg-

ningen meddelades personalen 28 december, men sam-

tidigt underrättades den, att regeringen förklarat sig

skola återupprätta teaterverket, hvartill konungen

ville bidraga med 36,000 rdr bko årligen, om garan-

tier kunde lämnas för verkets framtida bestånd. Det

var som att sätta luntan till krutdurken. I synnerhet

den eldfängde, öfverspände Torsslow tog illa vid sig,

och upphetsare saknades ingalunda. Större delen af

aktörsstaten samlades hos honom 4 januari 1834 för

att öfverlägga om, hvad som var att göra. De tjugu-

fyra närvarande förbundo sig skriftligen att ej taga
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förnyadt engagemang på andra villkor än att lottan-

delarna bibehöllos med ett garanteradt minimibelopp

af 700 rdr bko, eller också att gemensam aflöning:

med bestämda löner infördes, hvilkas högsta belopp

bestämdes till 2,250 rdr bko med verklig, orubblig af

alla godkänd garanti, samt slutligen att det bebådade

nya reglementet förut skulle af hela personalen gil-

las. Emellertid afled Lindman i februari och fruarna

Enbom och Bock ångrade sig. Den förra sände

Torsslow 3 mars ett bref, hvari hon förklarade, att

hon vid närmare eftertanke fann "den träffade öfver-

enskommelsen icke vara för henne lämplig" och ber

honom därom underrätta kamraterna. Hon fick da-

gen därpå från honom ett synnerligen skarpt svar,

som erinrade henne, att öfverenskommelsen var fri-

villig och att hon varnats för löftesbrott. Skrifvel-

sen slutade sålunda: "Själf otillgänglig för corrup-

tionen vill jag ej känna, hvad som kunnat förmå

Frun till denna hastiga omvändelse, och jag vet allt-

för väl, att hvarken jag eller mina kamrater kunna
hindra Frun från att företaga hvad henne lyster.

Men jag tager mig friheten att än ytterligare under-

rätta Frun om, att vid första bevisliga handling mot
öfverenskommelsens innehåll befordras denna, såsom
afgjordt är, till trycket, då den bedrägliges namn be-

lastas med all den offentliga chikan, som däraf kan
blifva en följd. — Jag bör äfven tillägga, att jag hos

mig noga förvarar såväl Fruns till mig ställda bref

som en bevittnad afskrift af detta mitt svar för att

af dem i sinom tid göra det bruk omständigheterna

kunde komma att yrka. Jag har den äran att för-

blifva Fruns ödmjuke tjänare O. U. Torsslow." — De

11 — Svenska teatern VI,
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öfriga sujetterna ingingo till Kgl. Maj: t i mars med
en ganska underlig ansökan, som innehöll ett slags

föreläsning i teaterförvaltningskonst och slutade med
en begäran, att, om teaterns upplösning beslöts, de

skulle få densamma arrendera samt, ifall detta af-

sloges och teatern föryttrades, få bygga en ny teater.

Tillika begärdes, att presidenten Westerstrand skulle

afgå och ny direktör utnämnas. — Denna ansökan

väckte ett oerhördt uppseende och gaf anledning till

en bitter meningsstrid i tidningarna. I Posttidnin-

gen syntes några af Lagerbielke skrifna erinringar,

där det bland annat hette: "Man märker med ledsnad

i denna skrift vissa delar af än form, än sak, där till-

börlighetens gräns synes nära trädd eller befogen-

hetens öfverskriden". Efter att ha framdragit några

exempel på detta tillägger han, att man dock bör be-

döma dessa oregelmässigheter ur en förmildrande

synpunkt. "Man kan äga den största talang att upp-

fatta och återgifva andras tankar utan att till samma
grad innehafva förmågan att uttrycka sina egna."

Han påpekar vidare, att man i lönefrågan "klandrat

principen af ett individuellt maximibelopp. Nöd-
vändigheten har påkallat dess införande. Man säger,

att talanger möjligen komme att finnas, som ej där-

med kunna uppvägas. Svaret är enkelt. Ehuru
ovärderlig en talang i och för sig än må vara, kan
den dock i ekonomiskt hänseende icke vedergällas

efter annan måttstock än de möjliga tillgångarna".

Teaterstyrelsen anhöll dessutom i en skrifvelse, att

Kgl. Maj:t i händelse af personalens fortsatta vägran
att vid Kungliga teatern kvarstanna ville berättiga

direktionen att engagera skådespelare från landsor-
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tid instundande höst åter begynna verksamheten.

Beträffande sitt eget aflägsnande från förste direk-

törsbefattningen yttrade Westerstrand: "Om jag här-

vid endast fick rådfråga mitt hjärtas böjelse och min
kärlek för det lugn, som tillförene utgjort min lef-

nads förnämsta lycka, skulle jag hos E. K. Maj:t i

underdånighet anhålla om entledigande från en be-

fattning, vid hvilken jag af inga personliga intressen

kvarhålles, som är på en gång den bekymmerfullaste,

den besvärligaste och den otacksammaste af alla, och

under hvars utöfning jag ägt tillfälle erfara, huru

känslor af tacksamhet och hågkomster af den en-

skilda välviljans yttringar svalna i människohjärtat

på ett rum, där tänkesätt ombytas lika hastigt som
passionerna och ensamt dikteras af ögonblickets in-

tressen, men då jag såsom ämbetsman är skyldig

etc", hänsköt han denna fråga till konungens af-

görande.

I mina samlingar finnes ett ej förut offentliggjordt

bref från grefve Lagerbielke till krigsrådet Forsberg

rörande dessa förhållanden af följande, lydelse: "S.

H. T. Som jag ej kan komma från den tro, att äfven

bland dem som tvertemot deras egna solklara intres-

sen, låtit inleda sig i en vågsam och otillbörlig hand-

ling, flera måste finnas, som önska uplysas och må
hända få anledning att öfvergifva förbindelser, der

de snart sagdt, af ett slags skräcksystem synas qvar-

hållne, — öfversänder jag härmedelst till Tit:s dispo-

sition några Exemplar af min i går utkomna upsats.

Det ovedersägliga i bevisen, och det snarare undse-

ende än stränga i uttryckssättet, böra välicke förfela
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all verkan. Det är i sanning obegripligt, att en Asso-

ciation kunnat formeras, i hvilken pd sin höjd 4 d 5

personer finnas, som genom ålder, sjuklighet eller

olyckshändelser fått ett special-intresse att pocka sig

till permanence och inamovibilitet. Men samma Före-

ning är ju snörrätt stridande mot deras intressen,

som äro i full kraft och tjenstbarhet, samt således

icke böra äfventyra förstörelsen af en Theaterinrätt-

ning, der de finna fältet för deras verksamhet; och

icke mindre rakt stridande mot deras bästa, som
ännu äro unga vid Theatern samt långtifrån uphun-

nit kulminations-punkten, hvadan deras intresse sna-

nare ligger i en mera lifliggjord personal-rotation

genom äldres och mindre tjenstbaras afgång. Ett så

långvarigt och komplett duperi tyckes ej kunna be-

stå; och det vore i synnerhet hr Almlöf, som genom

sin talang, sin reputation och sit tydliga intresse i

bibehållandet af ett Verk der alt lofvar honom en

lika lång som briljant carriére; — det vore han, säger

jag, som borde sätta sig i spetsen för de moderata, de

förnuftiga, och göra slut på en schism, som aldrig

kan leda till förmånliga resultater. Orsaken är klar

:

denna schism har icke blifvit på minsta sätt provo-

cerad, hvilket åtminstone påstods om den förra:

tvertom, Regeringen har framgådt med fullkomlig

legalitet, och med billigt afvägande af alla intressen.

Dessa äro ganska många; (: vederbörande tyckas alt-

för mycket hafva glömt det :) och de talrika Stater

och Korpser, hvilkas hela framtida välfärd sättes på

spel genom blott en del af en enda Stat, torde väl äf-

ven slutligen vilja ha ett ord med i laget, oeh hafva
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liingesedan ägt gi-undad rätt dertill. Jag öfverlem-

iiar dessa reflexioner till det afseende de kunna för-

tjena. — Fullkomlig högaktning. Söndag morgon.

GL."

Kgl. Maj:t var 1834 ej så mild och eftergifven som

vid den liknande stora schismen 1828. Artisternas

ansökan lämnades denna gång utan allt afseende.

Reglemente och lönevillkor bestämdes enligt det upp-

gjorda förslaget och — personalen föll till föga. Ak-

tören, hofsekreteraren Berg samt aktriserna Fröss-

lind och Erikson ställdes på indragningsstat och till-

erkändes en interimspension af 825 rdr bko med be-

frielse från tjänstgöring. Aktören Torsslow, som

var oförmögen att å scenen uppträda, fick en inte-

rimslön af 800 rdr bko. Berg anhöll i nådeväg om
tillgift för sitt förhastade steg och att få kvarstanna

i teaterns tjänst, men fick afslag. Han förnyade sin

begäran, åtnöjande sig med pensionen och en recett

på dag direktionen själf bestämde, men förvägrades

äfven detta. Fru Frösslind återinträdde i tjänstgö-

ring 1836 såsom "interimspensionär", ehuru hon an-

vändes alltmera sällan och slutligen endast i mindre

talroller. Fru Erikson återvände likaledes 1836 och

utvecklade då, såsom förut blifvit sagdt, en liflig

och af publiken högt skattad verksamhet inom den

högre komedien. De öfriga antogo, om också efter

något krångel, de dem tillerkända löneförmånerna

med undantag af fru Torsslow. Direktionen erbjöd

henne 20 april 1,600 rdr bko i fast lön, klädpenningar

a 700 rdr bko, därjämte tjänstgöringsarfvode 600 å

800 rdr bko samt en årlig recett, hvilken hon, som var
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van att taga dubbla pris, kunde beräkna till minst

800 rdr bko, således en sammanlagd summa af 6,000

rdr rgs, d. v. s. hvad en president, en divisionsgeneral

eller en hofkansler m. fl. på den tiden uppbar af sta-

ten, motsvarande i våra dagars myntvärde de högsta

aflöningar inom våra teatrar. Erbjudandet förnya-

des i maj, ooh frun skref då bakpå detta papper: "På
Kungl. direktionens anbud om engagemang kan jag

intet svar afgifva förr än rättighet till tjänstefrihets-

arfvode jämte afskedsrecett blifvit mig skriftligen

tillerkänd". På hösten ångrade hon sig emellertid

och begärde i slutet af augusti att bli reengagerad,

men i reglementet ad interim af 14 december 1833

stadgades, att från och med 1 augusti ingen förnyelse

af äldre kontrakt må före det ingångna spelåret äga

rum annat än undantagsvis och då endast från och

med 1 oktober. Det ville dock fru Torsslow ej höra

talas om. Direktionen afbröt då underhandlingarna,

men beviljade henne likvisst en afskedsrecett på
nyåret 1835, och hennes nådeansökan hos Kgl. Maj:t

afslogs.

En svår förlust drabbade teatern samtidigt genom
att Lars Hjortsberg bestämt sig för att med spelårets

slut afgå såsom ordinarie skådespelare för att i stäl-

let tillträda den för honom nyskapade befattningen

såsom andre departementschef vid teatern, det vill

säga han skulle sköta den litterära och artistiska för-

valtningen. Vid hans framskridna ålder var detta

uppdrag emellertid alltför maktpåliggande och ut-

föll just icke heller efter beräkning, hvarför han ef-

ter ett par år frånträdde detsamma.
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Oaktadt teatern hela det senare spelåret måst um-

bära Torsslows talangfulla medverkan, uppgick dock

recettinkomsten till 123,650 rdr bko, och den befarade

stora bristen stannade vid 12,435 rdr bko.

Kort innan spelåret 1834—^1835 började, hade pro-

fessor Karl Adolf Agardh i sitt inträdestal i Svenska

Akademien 22 augusti om Kungl. teaterns dåvarande

tillstånd yttrat följande: "Den höge stiftaren af

Edert förbund ansåg nationalkänslans utbildning hos

sitt folk såsom den viktigaste grundvalen för detta

folks lycka och den enda säkra borgen för dess själf-

ständighet. Tvenne stiftelser bildades därföre genom
honom, hvilka båda, nästan mera än någon annan,

voro kära för hans hjärta. Den ena var en national-

teater, den andra var Svenska akademien. — Ännu
är icke minnet slocknadt af den tid, då hufvudsta-

dens lysande teater var en skola, ej blott för smaken,

men äfven en utbildning af nationalsinnet och en

njutning för fosterlandskänslan. Det var då hufvud-

stadens publik, och således den delen, hvilken små-

ningom ger sin egen riktning och sina seder åt hela

nationen, på denna teater dagligen såg framställas

Sveriges forna hjältar eller märkvärdiga personer,

hörde dem tala och såg dem handla. På den lefvande

taflan visade sig antingen de höga gestalterna af

Gustaf Vasa och Gustaf Adolf, af Gustaf Adolfs och

af Sturens änka, af Helmfelt och af Axel Oxenstjerna;

eller också uppdrogos där de rörliga bilderna af Sve-
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riges landtlif, scener ur den idylliska natur, som
fängslar nordl)on för alltid vid sin hembygd.
Denna tid är förbi. Samma hvirfvel, som omstör-

tade Europas troner och sammanblandade Europas
folk, förstörde äfven ända upp i höga norden uttryc-

ket af dess skönaste känsla. Dessa bilder af nordens

forna storhet, eller af dess ännu fortfarande idylliska

lif försvunno från Gustaf den tredjes nationalteater,

för att gifva rum åt scener från söderns vekliga na-

tur. Och dessa minnen af ädla skuggor och vördade

fäder, som en gång förtjuste hufvudstadens allmän-

het, besjungas nu endast långt bort från smakens
medelpunkt, i någon af det glada Värmlands ensliga

dalar, eller i skuggan af det rika Skånes lummiga bo-

kar; och den ende skådespelare, som ännu är kvar

från Gustaf den tredjes . tidehvarf, går ensam främ-

ling på scenen, ej blott därför att han öfverlefvat

sina medbröder, men äfven därför att alla de taflor,

hvarmed han och hans medbröder fordom gjorde sce-

nens timmar till fosterlandskänslans andaktsstunder,

ligga i ruiner omkring honom."

Efter teaterns lyckligt genomförda omorganisation

hyste man emellertid för det kommande spelåret de

bästa förhoppningar, då nya motgångar och olyckor

tillstötte.

Koleran, sedan långt tillbaka hemmastadd i Gan-

gesflodens lågland, hade dittills ej berört Europa,

men efter att hafva spridt sig till Kina och Persien,

öfverskred den 1830 ryska gränsen samt utbredde sig

hastigt öfver södra och mellersta Europa och kom till

Amerika 1832. Sverige skonades från den ända till

1834, då den plötsligt utbröt i Göteborg 26 juli. Åtta
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af Kungliga teaterns artister hade begagnat sig af

ferierna för att under Torsslows ledning där gifva en

serie representationer med början 27 juli. Redan 1

augusti befallde vederbörande dem att upphöra där-

med och inställa aftonens annonserade spektakel

"Falkland eller Samvetet". Kort därpå afreste hela

truppen hufvudstupa till Jönköping, dit de ankommo
4 augusti på aftonen. En af deltagarna, Anders Coll-

berg, hade emellertid redan blifvit angripen af far-

soten och dog därstädes 8 augusti. Det var en oer-

hördt svår förlust för Kungliga teatern, emedan man
hoppats, att just han skulle kunna fylla det tomrum,

som inom personalen uppstått genom Torsslows

otjänstbarhet. Epidemien fördes af Collberg till Jön-

köping och spred sig liksom en hvirfvelvind i denna

stad och blef i högsta grad elakartad. Hvar femte

person omkom. 19 augusti hade man den hemska

gästen i Stockholm, där den likaledes med stor snabb-

het utbredde sig. Väderleken var också särdeles

gynnsam för den, temperaturen ovanligt hög ända

till 37° Celsius, luften kvaf och stilla, ingen vind-

fläkt, ingen regndroppe på flera veckor. Gräsmat-

torna brunbrändes, trädens löfverk svartnade och

fåglarna tystnade. Himleii var liksom öfverdragen

med ett tunt flor af rök, genom hvilket solen lyste

matt och liknade en rödgul måne. Under fyra veckor

fortgick epidemien i ständigt stigande, hvarefter den

småningom aftog. Den hade då hunnit skörda 3,200

offer, hvilket var rätt betydligt, då invånarantalet

den tiden ej var högre än omkring åttitusen. Esaias

Tegnér, som vistades i hufvudstaden under riksda-

gen, skref hem i början af augusti med bitter ironi:
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"Utsikterna för landet äro rätt vackra: missväxt, ko

lera, fäpest och riksens ständer ändå friska!" Han
tyckte det "var ömkligt att se den allmänna rädd-

hågan för koleran, som rider som en trollpacka på en

sopkvast genom rymden utan att fortplantas genom
människor." Slutligen fann han dock Stockholm

med dess "odrägliga kvalm och tyngd, som om him-

len vore en vulkanisk ugn", alldeles outhärdligt och

reste hem till Vexiö. Det var under det han låg i ka-

rantän på Kolmården som han i sångerskans, friher-

rinnan Kidderstolpes album på Stafsjö nedskref föl-

jande vers:

"På glödgad himmel lik en pestböld sitter

den röda solen, smittan går sin gång,

och kyrkogården blifver snart för trång,

och lundens fåglar tystna med sin sång,

så sjung i stället du, och låt oss dö i sång."

Adolf Törneros, som låg internerad i Eskilstuna,

skrifver 24 september till F. B. Ulfsparre: "
i

Upsala är ej heller godt att vara; äfven dit har här-

jaren spridt sig. Genom ett stort plakat, först kring-

skickadt till alla akademici och sedan uppspikadt på
Tabula nigra, är offentliga föreläsningarnas instäl-

lande tillkännagifvet — maken till det som spikades

vid pesten 1710. Människorna sky hvarandra; hvar

och en drager sig inom sitt bo tillhopa, vaktande med
förstämning på tidens sorgliga tecken." — Ingen af

de koleraepidemier, som sedermera öfvergått vårt

land, har varit annat än en blek skuggbild af denna

första. Man fick då ett begrepp om Digerdöden. 14

januari 1835 förklarades Stockholm fritt från smit-
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tan, hvilket firades med Te Deum i kyrkorna och af-

lossande af sextifyra kanonskott i två omgångar från

Skeppsholms^batteriet.

Två saker påminna ännu om detta rysliga koleraår.

Den ena är den varma toddyn, hvilken ansågs såsom
ett mycket verksamt skyddsmedel mot farsoten, och

till hvars ära Valerius kvad sin visa:

Dig, menlösa toddy, dig helgas niiu röst,

dig, guldgula sköua Jamaika,

den tarfliges öfverflöd, enslingens tröst

och hvilans tinctnra thebaica!"

Koleran försvann omsider, men toddyn stannade

kvar och tillväxte småningom i styrka. Den blef

också snart ett oundgängligt requisitum i teatrarnas

klädloger. Mången scenisk artist, både manlig och

kvinnlig, har den kanske för stunden hjälpt till en

välbehöflig inspiration eller öfvergående tilltagsen-

het, men säkert är, att den i längden stjälpt oändligt

många fler. En och annan stackars sate har nog
liksom underbarnet i Charles Dickens "Nicholas

Nickleby" uteslutande blifvit ställd på groggdiet, och

resultatet är lätt att förutse. — Det andra minnet

från koleraåret är cigarrbodarna. Före 1834 funnos

visserligen i hufvudstaden några snus- och tobaks-

bodar, men då det dittills varit förbjudet att röka ci-

garr på gatorna, hade ingen cigarrbod kommit till

stånd. Under koleraåret tilläts emellertid detta bruk

såsom värn mot sjukdomen och herr J. D. Labatt

var den förste, som öppnade cigarrförsäljning i

Stockholm. I början hade han sin bod i huset numro
1 vid Stora Nygatan, där han sålde från utlandet in-
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fÖrskrifna cigarrer, ty någon cigarrfabrikation fanns

då ännu icke i Sverige. Personer, som i min ungdom
lefde kvar från den tiden, omtalade, att så mycket
folk strömmade till för att förskaffa sig detta kole-

rapreservativ, att de stodo i stora hopar utanför Miti-

ken under flera timmar tåligt afbidande den stund,

då de skulle lyckas komma in. Köbildning infördes

i Stockholm först år 1844 vid Karl XIV Johans lit de

parade och sedan vid biljettförsäljningen till Jenny
Linds gästuppträdande på Operan 3 december 1847.

— Första gången man fick se en person röka cigarr

i en pjäs inne på scenen var på Djurgårdsteatern

under Torsslowska regimen våren 1835.

Aldrig förr hade den dramatiska scenen befunnit

sig i en så brydsam belägenhet som vid början af

spelåret 1834—1835, och det är förvånande, att inrätt-

ningen kunde hållas uppe och till och med föras

framåt under så många vidriga omständigheter.

Lars Hjortsberg, Ulrik Torsslow, Sara Torsslow,

Charlotte Erikson, Elise Frösslind, Karl Fredrik

Berg och Anders Collberg hade genom sällsamt sam-

verkande orsaker på en gång lämnat den scen, till

hvars förnämsta prydnader de så länge och med
rätta räknats. Af de forna storheterna funnos kvar
endast Nils Almlöf och inom en viss genre Per Seve-

lin och Karolina Bock. Bernhard Palmaer utropar

också i Aftonbladet 3 oktober till teatern: "Hvar äro

dina hjältar och hjältinnor? Hvar är Hjortsberg,

skämtets konung med konstens och ålderdomens dub-

belkrona kring hjässan — lagerkransen och silfver-
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håren? Hvar är den ypperlige Torsslow — skådeba-

nans Proteus — som i skiftande skepnader från och

ined den grubblande Hamlet till och med den lättsin-

nige, pojkaktige Philibert förtjuste oss alla? — Och
livar är hon, den drottninglika Elisabet, fru Torss-

low? Borta, borta! Och hvar är hon — Preciösa,

pretiosissima, fru Erikson, allmänhetens älskling?

Hvar är Gurli? — Se på de kämpar och amasoner,

som du har kvar, ooh erkänn, att din nakenhet är

för stor att kunna höljas af ett enda almlöf. —" När
den svenska Talia icke då ömkligen omkom efter en

sådan kraftig åderlåtning och ett sådant därpå föl-

jande hotfullt aftynande, tycks man icke behöfva

frukta för att hon i våra dagar skall aflida på grund
af en liten tillfällig opasslighet, från hvilken hon för

öfrigt redan ganska raskt syns hafva hämtat sig.

Till dessa svåra personalförluster kom äfven, att

en serie representationer till följe av koleran måste

inställas. Sedan Sundhetskommittéerna lämnat sitt

tillstånd, försökte man börja spela 1 september, men
efter några varningar i tidningarna för förkylnin-

gar vid utträdet från den upphettade teatersalongen

i den svala höstluften blef allmänheten uppskrämd,

och teatern måste efter endast tvenne representatio-

ner åter stänga sina portar. För att betäcka den ge-

nom det nödtvungna inställandet af verksamheten

uppkomna bristen beviljades af Kungl. Maj:t ett lån

af 10,000 rdr bko från Statskontoret, som dock innan

spelårets slut skulle återbetalas. — I sammanhang
härmed ber jag få berätta, hvad ledaren för Odéon-

teatern i Paris, den ovederhäftige, men älskvärde

store reklammakaren Jean Harel hittade på, när ko-
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leran 1831 gjorde sitt ohyggliga intåg därstädes, och

teatrarna till följe däraf stodo tomma. Han sände

följande meddelande till tidningarna: "Man har med
förundran lagt märke till, att teatrarna äro de enda

offentliga platser, där ännu intet kolerafall är fast-

slaget, huru stort än åskådarnas antal varit. Vi

öfverlåta detta obestridliga sakförhållande till veten-

skapens undersökning."

Ändtligen 1 oktober kunde spektaklerna börja på
allvar. Följande pjäser i bokstafsordning blefvo un-

der spelåret uppförda; de nya kursiverade: Ambas-
sadören (1 gång), Aline (6), Afbrutna offerfesten (4),

Begge arrestanterne (1), Brodertvisten (3), Bröllops-

gåfvan (4), Barberaren (2), Birger Jarl (8), Bröderna

Philibert (2), Correspondensen (1), Califen (1), Cen-

drillon (7), Cornetterne (6), Corregidoren (4), Den
döfve (3), Döde gästen (2), Don Juan (2), Eldprofvet

(1), Emilia Galotti (4), En komisk balett (1), Elaka

husbonden (2), Ett schaldivertissement (3), Fra Dia-

volo (2), Figaros bröllop (4), Falska Catalani (2),

Förmente prinsen (3), Felsheims husar (6), De för-

trogne (2), Föregifna skatten (3), Friskytten (3), Fo-

stersonen (12), Frondörerna (4), Farbror Philibert

(2), Fattige poeten (1), Grefven af Walltron (4), Gene-

ral Eldhjelm (1), Hedvig (7), Handsekreteraren och

kocken (2), Herman von Unna (2), Jag bedrar mig
aldrig (1), Intermezzon eller Landtjunkaren i Berlin

(5), Intrigen i fönstren (3), Korsfararne (4), Konst-

närslifvet (4), Landtpoeten (3), Lilla matrosen (3),

Marie (2), Malvina (2), Marlboroughs uniform (1),

Mohrerne i Spanien (1), Man gör så godt man kan

(1), Maskeraddivertissement (10), Nunnorna (1), N:o
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777 (1), Nya garnison (3), Ondsinta hustrun (1), Pre-

ciösa (9), Passionen och förnuftet (4), Putsmakaren

(2), Qväkarne (1), Qväkarn och dansösen (4), Ryno
(4), Röfvarbandet (4), Komeo och Juliette (1), den

Sedesamma (1), Slottet Montenero (1), Sannljugaren

(3), Studenterne i Småland (1), Shakespeare kär (3),

Salvator Rosa (2), Stråtröfvåren (1), Sanningsvännen

(10), Sömngång^erskan (6), Smekmånaden (7), Stam-

frun (5), Två ord (1), Trettio år af en spelares lefnad

(5), Tyska småstadsborna (2), Tankred (1), Tillfälle

gör tjufven (3), Tartuffe (1), Trollflöjten (3), Unge
gifte mannen (2), Vattendragaren (4), Väktaren (6),

Ålderdom och dårskap (4). Af dessa 86 uppförda

stycken voro 28 musikpjäser, hvaraf 3 nyheter, 54

talpjäser, hvaraf 10 nyheter och 4 baletter, hvaraf 2

nya. Dessutom gåfvos fem. maskerader, som inbragte

1,500 rdr bko. Då teatern under de åtta månader
detta spelar räckte beviljade icke mindre än tolf re-

cetter, hvaraf några honorerades med dubbla biljett-

pris och andra med 50 % förhöjning, var det mindre

underligt, om teatern själf på mellantiderna fick

spela för intäkter, som ibland icke betalade dagkost-

naderna. Också gick spelårets brist upp till tjugu-

tusen rdr bko.

Af det gamla dramatiska gardet kvarstodo vid

spelårets början utom de ofvan nämnda Almlöf, Se-

velin och fru Bock endast bröderna Kinmanson, af

hvilka den äldre, Fredrik, som nu var fyrtisju år,

egentligen tillhörde sångscenen, där hans mjuka och

fylliga basröst gjorde sig utmärkt gällande, ehuru
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han ofta och med framgång äfven utförde talroller

såsom kejsaren i "Herman von Unna", Talbot i "Ma-
ria Stuart" och konungen i "Hamlet". Den tio år

yngre brodern Lars var en särdeles framstående skå-

despelare, som också uppträdde både på den lyriska

Fredrik Kinmanson. Efter teckning af O. L. Anderson

i Kungliga teaterns porträttsamling.

och den dramatiska scenen. Han hade dittills på den

senare fått stå i skymundan, ty så länge Lars Hjorts-

berg under sin krafts dagar satt sig i besittning af

alla viktigare komiska roller, kunde ingen talang i

den vägen utbildas och gjorde det ej heller. Därför

fick aldrig Lars Kinmanson tillfälle att i yngre år

upparbeta de ovanliga anlag han verkligen ägde, och

hur förtjänstfull skådespelare han än var, hann han

12 — Svenska teatern VI.
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dock aldrig blifva allt hvad han kunnat blifva, om
han tidigare fått börja arbeta på sin utveckling.

Efter Hjortsbergs afgång kom ändtligen hans tid,

och han uppträdde genast på hösten med rätt mycken
framgång i ett par af dennes roller, Frans Bertram
i den gamla Kotzebueska dramen "Brodertvisten" och

kommissarien Wallman i "Bröllopsgåfvan". "Efter

den förra pjäsens slut", berättar J. M. Kosén i sina

Minnen, "tackade Hjortsberg med några ord Kin-

manson (man vet hvad en sådan tack betyder). Där-

efter närmar sig Forsberg, teaterns ekonomichef, och

vill äfven tacka honom, men afbrytes med orden: Be-

höfs inte, herr krigsråd. Hjortsberg har tackat mig.

Kinmanson måtte tyckt, att han därmed gjort någon-

ting rätt storartadt, ty han tröttnade icke att i skryt-

sam ton citera dessa märkliga ord för alla män-
niskor. Men när han kom till mig, stötte han på pa-

trull, ty jag yttrade min förundran öfver att han icke

insåg hur otacksamt, rått och brutalt det svaret var,

oberäknadt att det var en insubordination, som
borde förskaffat honom arrest."— Längre fram under

spelåret fick Kinmanson äfven öfvertaga Hjortsbergs

Fredrik den store i "Felsheims husar" och hans girig-

buk i "Den föregifna skatten", hvilka han likaledes

utförde särdeles förtjänstfullt. Lars Kinmanson var,

såsom en bedömare säger, "utmärkt i mycket, miss-

lyckad i intet", men det blir alltid svårt för en aldrig

så god aktör, som spelar en roll första gången, att

behärska den lika bra som en omtyckt storhet, hvil-

ken utfört samma roll i åratal, och det var en hopplös

möda för dessa nya rollinnehafvare att få åskådarna

att förgäta minnet af deras nyss afgångna "älsklin-
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gar**, med hvilka jämförelsen aldrig kunde utfalla

till fördel för efterträdarna. Så har det alltid varit,

och så kommer det ständigt att förbli. — Sarah

Bernhardt berättar i en saga, hur feerna församlade

sig kring ett barns vagga och skänkte det de här-

i

Lars Kinmanson. Efter teckning af O. L. Anderson

i Kungliga teaterns porträttsamling.

ligaste gåfvor, gyllene kronor, hopens bifall, skal-

dernas lof och ett rykte, som skulle flyga kring land

och haf. Men en afundsam fe förklarade då, att de

gyllene kronorna skulle vara af papp, lagrarna kring

hans hjässa förvandla sig till ogräs, och att han
skulle dö i svårmod och förgäten. — "Hvad skall han
då blif ' utropade fadern förfärad. — "Skådespelare!"

blef svaret. Då reste sig dödens fe. "Barn, jag skall
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hämnas dig. Efter din död skall man krossa den

gryende talangen under tyngden af ditt minne! "

Åtskilliga af de afskedstagande damernas roller

borde med anciennitetens rätt tillfalla Emilie Hög-
quist, om hon förmådde utföra dem, hvilket dock an-

sågs tämligen tvifvelaktigt, och hon bäfvade själf

för ansvaret. Men omständigheterna kommo henne

till hjälp. Under de nästförflutna åren hade hon

knutit en intim förbindelse med den elegante sir

Arthur Bloomfield, attaché vid engelska beskicknin-

gen i Stockholm. Genom hans frikostighet sattes hon

i tillfälle att under sommaren få verkliggöra sin

länge närda önskan att resa till Paris för att studera

de därvarande sceniska konstnärerna, framförallt

den världsberömda m:lle Mars, och vår publik blef

vid hennes återkomst förvånad öfver den snabba ut-

veckling hon vunnit enbart genom denna första stu-

dieresa. Hon visade under spelåret med växande

framgång en mångsidighet, hvarom man förut svår-

ligen kunnat göra sig en föreställning. Dansösens

älskvärda koketteri med kväkaren; den graciösa

dansscenen af sömngångerskan Cecile; den ömma to-

nen i dotterns röst, när hon i "Sanningsvännen" talar

om sin saknade moders bortgång; grefvinnan Orsinas

uppblossande vrede; det majestät hvarmed hon förde

sig såsom kejsarinnan Sofia; den tokroliga pojkak-

tighet hon utvecklade som pågen Teodor i "Felsheims

husar"; och så till sist på våren hennes Amalia i

"Fostersonen" och Bertha i "Stamfrun", alla dessa

skiftande framställningar väckte publikens hög-

ljudda bifall, och hon förklarades vara icke blott en

vacker aktris, utan också en utmärkt sådan.
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Bland de unga var det vid spelårets början i syn-

nerhet Henrik Hyckert och den sjuttonåriga eleven

Fanny Westerdahl, af hvilka man trodde sig kunna
vänta något för den närmaste framtiden. Den senare

ökade dessa förhoppningar i hög grad, sedan hon 6

Emilie Högquist. Kfter akvarell tillhörig Kilen Key

oktober utfört den af Sara Torsslow kreerade rollen i

"Hedvig eller Banditbruden". Hon öfvervann med
lätthet rollens alla svårigheter och förlänade den till

och med ett poetiskt skimmer, som den ursprungligen

knappast äger. Hon förde sig dessutom särdeles väl,

med något af det som Milton tilldelar den nyskapade

Eva: dignity and love in all her gestioures. Åtta

dagar därefter halkade hon i teatertrapporna och



182

bröt sitt ena ben, hvarigenom hon blef otjänstbar

ända till slutet af november. "Då den ena efter den

andra bryter benen af sig — utbrast en herre på par-

kett — är det alls icke underligt, om teatern står på
klena fötter". Sedan hon tillfrisknat, spelade hon
bland annat Cendrillon, Elise Frösslinds glansroll

sedan 1811. Det var vackert så, att Fanny Wester-

dahl vid minnet af denna nästan afgudade föregån-

gerska kunde göra något intryck på publiken, men
man fann ett verkligt nöje af att se henne, emedan
hon ganska lyckligt återgaf det tacksamma partiet.

En roll, som hon däremot icke då mäktade uppbära,

var Amalia i "Röfvarbandet", som hon utförde strax

före jul, men för hvilken hon ännu ansågs för ung
och för litet kraftfull. Längre fram kom den dock

att räknas till en af hennes förnämsta skapelser. —
Alltsedan Hyckert fick försöka sig i Hjortsbergs roll

i "Charlatanerne" och imiterade honom (se del V sid.

188), erhöll han mest betjäntroller, ja, han måste till

och med statera som en af de svarta slafvarna i

"Trollflöjten". Lyckligtvis kunde han användas i

åtskilliga af Torsslows roller, och hans återgifvande

af dennes "Unge gifte mannen" saknade icke för-

tjänst. Men innan han lärde sig att stå på egna ben,

ansågs han imitera äfven honom väl mycket. —
Bland eleverna uppflyttades på aktrisstaten l:o

Malla Höök, som redan hunnit vinna rätt mycket bi-

fall inom subrettfacket (se del V sid. 189). Bland
annat skrefs om henne, då hon spelt Lisette i Reg-

nards roliga verskomedi "Universalarfvingen", att

"mamsell Höök gaf sin subrettroll med sådan san-

ning, att det just var otäckt åt det". 2:o Johanna En-
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bom (se del V sid. 115). 3:o Charlotte Ficker (se del

V sid. 185), som anförtroddes titelrollen i "Emilia

Galotti", livarom mera längre fram, ocli en månad
därefter titelrollen i "Preciösa", där hon lär ha varit

förtjusande. Hennes täcka ungdomliga figur läm-

pade sig särdeles väl för rollen, och den vackra,

ehuru alldeles oriktiga kostymen fulländade hvad na-

turen skänkt henne. Publiken gladde sig åt att ha

fått en Preciösa, som själf sjöng sin romans och icke

behöfde låta någon i kulissen göra det. Hvilket in-

tryck Webers härliga toner då ännu gjorde på musi-

kaliska åhörare, kan man se af Gunnar Wennerbergs
bref hem till föräldrarna, där han beskrifver sin

Stockholmsvistelse: "Ingenting går upp mot nöjet

att se Torsslow på Djurgårdsteatern och höra Pre-

ciösa på Operan. När orkestern började den gudom-
liga uvertyren, så visste jag inte längre, hvar jag

var". 4:o Matilda Ficker, Charlottes ett år yngre

syster (se del V sid. 185) hade redan utmärkt sig som
Elina i "Vattendragaren" och ännu mer som Kosina

i "Barberaren" och betraktades som en af Operans
utmärktaste koloratursångerskor. I midten af no-

vember sjöng hon efter Elise Frösslind Cherubin i

"Figaros bröllop". Aftonbladet var förtjust i hennes
framställning, under det Allehanda kinkar vid

minnet af hennes företräderska. Äfven Anna i "Fri-

skytten" och Zerlina i "Don Juan" ärfde hon efter

fru Frösslind. Slutligen sjöng hon i maj Georgette i

"Frondörerna" och en af genierna i "Trollflöjten".

— Af de manliga eleverna som 1834 fingo aktörskon-

trakt dog unge Åhmansson i koleran 11 september,
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och af Lemos blef det ingenting annat än en sufflör

vid talscenen 1837.

De i elevskolan kvarvarande lärjungarna fingo

några gånger uppträda inför publiken vid de ordina-

rie representationerna. Sålunda spelade de i oktober

de under föregående spelar gifna pjäserna "Studen-

terne i Småland" och "Correspondensen" samt på ny-

året ett nytt stycke "Cornetterne", en af befängda si-

tuationer fylld liten fransk enaktskomedi, som gick

sex gånger under spelåret. I dessa småpjäser upp-

trädde eleverna Fanny Westerdahl, Jenny Lind,

Mina Fundin, Karl Sundberg, Edvard Stjernström,

Johan Söderberg och Vilhelm Robach. De sex först-

nämnda förvärfvade sig inom kort ett framstående

konstnärsnamn, en vann ju till och med världsrykte.

Robach, som blef elev 1 april 1833, fäste uppmärk-
samheten vid sig redan i december s. å., då han som
bondgosse sjöng en hymn i "Engelbrekt" tillsammans

med Jenny Lind. Han hade en vacker röst och väckte

stora förväntningar vid sin debut 26 november 1834

såsom Adolf i "Lilla matrosen". Man hoppades, att

en efterträdare till Sällström var funnen. Men
rösten förlorade sig snart, och han dog redan 1840

vid endast tjugusex års ålder. — Stjernström berät-

tade för mig en afton på 1860-talet, hvilka skojfriska

muntrationer dessa elevpojkar kunde hitta på. Det

roligaste de visste var att spela Sarastros odjur i

"Trollflöjten", ty på den tiden funnos dessa kvar i

all sin glans till både publikens och deras egen

glädje. De voro utklädda till apor och andra vild-

djur med långa svansar, som släpade på golfvet, och

allt hvad Papageno hade på bordet i mat^'äg: maran-
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ger, blanc-manger och frukter tillföll dem, som kunde

hugga för sig. De äldre eleverna begagnade sig där-

vid af styrkans rätt och skuffade undan de yngre, till

hvilka Stjernström den tiden hörde. Men då hittade

dessa på att, när de starkare kommo inrusande som
ett yrväder på scenen och just skulle kasta sig öfver

läckerheterna, trampa segrarna på svansen, hvarvid

dessa föllo pladask på golfvet och småherrskapet

sprang jublande öfver dem och glöko marängerna.

Det blef förstås smörj efteråt, men. Gud! hvad de

dessförinnan fått smörja det egna kråset! — När
parodifarsen "Iphigenie den andra" uppfördes, voro

alla baletteleverna utklädda till dvärgar i säckar, på

hvilka stora ansikten voro målade och benen hop-

bundna vid knäna, så att de kunde bara taga små,

små steg, när de kommo intågande två och två i en

lång rad efter en lustig marschmelodi. En afton hade

Stjernström kommit öfverens med en af kamraterna

om ett riktigt äkta tjufpojkstreck. De ställde sig sist

i tåget, och just som de hunnit in på scenen, låtsades

de snafva och dunkade till de framför dem gående i

ryggen. Hela bataljonen föll på näsan alldeles som
när man fäller en rad korthus. Det blef en förfärlig

oreda inne på scenen, ty de arma stackarna, som
lågo och kraflade på golfvet, kunde icke komma upp
utan hjälp, eftersom deras ben voro hopbundna. Ett

strängt förhör anställdes, men lymlarna hade ju

"snafvat" och lyckades sålunda krångla sig undan
straff. — På skräddarverkstaden högst upp i gamla

operahusets öfversta våning fanns då en mycket

mörkrädd arbetare, som jag vill minnas hette Klum.

Stjernström hittade på det hjärtlösa skämtet att rik-
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tigt grundligt skrämma honom. Klum infann sig

alltid tidigt om kvällarna för att tända lamporna.

En eftermiddag smögo pojkarna sig dit, klädde ut en

mannekäng i bara skjortan och hängde upp den med
snara om halsen på en krok i taket, hvarpå de gömde
sig. Klum kommer och i sin spökrädsla trefvar han
sig med skälfvande knän i mörkret fram, slår eld

samt stiger upp på en stol för att tända taklampan.

Just som det blir ljust, får han syn på den hängda
figuren, och utan att ge ett ljud ifrån sig dimper han
afsvimmad raklång ned på golfvet. Det var ju tur,

att han icke slog ihjäl sig. Den gången var det myc-
ket fråga om förvisning från skolan, men Klum för-

lät odjuren ooh fällde till och med förbön för dem;
man lät nåd gå före rätt, och de fingo stanna kvar

till konstens fromma. — Stjernström var född 1816

och hette ursprungligen Karl Blomberg, men ändrade

namnet till Edouard Stjernström vid sin första natt-

vardsgång. Elev vid baletten 1825—32 blef han föl-

jande år aktörselev, men afskedades 1 juli 1836, eme-

dan han läspade. Efter undergången tandoperation

debuterade han på hösten i "Den okände sonen" och

fick aktörskontrakt från 1 oktober.

För att fylla luckorna inom personalen nyengage-

rades 1 juli från Djurgårdsteatern herr Blomqvist,

som försökte ersätta Collberg såsom Philibert d. ä.,

men afgick med spelårets utgång, samt aktören Hå-
kansons hustru, född Terese Magito 1805. I januari

1835 fick hon det kinkiga uppdraget att i den nerv-

skakande dramen "Grefven af Walltron" efterträda

fru Torsslow, hvilken i grefvinnans roll varit mycket
applåderad. Om. hon också ickQ ägde hennes stora
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talang, lyckades hon dock ganska tillfredsställande

lefvandegöra gestalten. Hon förde sig väl, hade en

vacker stämma och såg rätt brant, ehuru hennes fyl-

lighet förtog mycket af minspelet. Hon imiterade

fru Torsslow, men icke i hennes bästa maner, utan i

skriket, de våldsamma gesterna och kastningarna.

Hon behagade emellertid publiken, och efter ett af

hennes vildaste utbrott förnummos starka hand-

klappningar från salongen. Påföljande månad spe-

lade hon Katibor i "Herman von Unna", och då hon

också hade en vacker sångröst, fick hon på Sällströms

recett i april utföra Anna i "Don Juan". Jämte sin

man lämnade hon Kungliga teatern 1 juli 1838 och

dog ett hälft år efter honom 31 juli 1839.

På hösten fick teatern en efterlängtad förstärk-

ning, då Georg Dahlqvist, hvilken, efter sitt första

misslyckade uppträdande, under ett par år på lands-

ortsteatern förskaffat sig en välbehöflig scenvana,

återvände och förnyade sina debuter, denna gång
med obestridlig framgång. Han utförde 7 november

skurken Varners roll i "Trettio år af en spelares lef-

nad" och gaf här prof på ett realistiskt framställ-

ningssätt, som man icke förut varit van vid på vår

scen. Då han i sista akten kommer in som den för-

fallne, tiggande uslingen, gick han med bara fötter i

ett par utslitna skor, fyllda med halm, i en rock, som
nästan föll i trasor, och med en hatt, där hans tofviga

hår stack fram mellan kullen och brättet. Han vi-

sade med ett ord den mest afskräckande bild af fy-

siskt och moraliskt förfall, hvilket väckte ett oer-

hördt bifall i salongen. Efter spektaklets slut ropade

publiken på Dahlqvist och Almlöf, men äfven på den

I
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afgångne Torsslow och den döde CoUberg. Afton-

bladet säger, att "man bör göra de ropande den rätt-

visan, att om de ville se vålnader, så skreko de också

själfva som gastar". Oväsendet nådde sin höjdpunkt,

då en stor, vacker hnnd, som smugit sig in i den

kungliga logen, ställde sig med framtassarna på bar-

riären och skällde och tjöt allt hvad den förmådde.
— Dahlqvists tredje debutroll var Eudolf i "Hedvig
eller Banditbruden" 26 november. Han utförde den

öfverdrifna, onaturliga figuren med lif och kraft och

lyckades förträffligt underhålla den glödande pas-

sion, som där rasar från början till slut. Han förde

sin kropp bra, och hans gester voro lediga och väl

afvägda. Han erhöll genast ordinarie anställning

från 1 december. Själfva debutaftonen inträffade

en händelse, som visar, hur Dahlqvist redan då gick

upp i situationen och rollen. Sedan Hedvig stängt

in röfvarna i källaren, åt hvilket publiken som van-

ligt applåderade alldeles ursinnigt, kommer slutsce-

nen, där hjältinnan, bragt till det yttersta, rycker till

sig bandithöfdingens laddade gevär och med ett skott

fäller honom död till marken. Man hade då lika litet

som i en senare tid hunnit så långt i regikonst, att

det fanns ett reservskott i kulissen, om bössan skulle

klicka, och det skedde just den kvällen. Hela pjä-

sens utgång hvilar på detta skott. Det uppstod en

pinsam paus, och publiken gi-eps af en märkbar oro.

"Slå mig i hufv'et med kolfven", hviskade Dahlqvist,

och Fanny Westerdahl var icke sen att följa rådet.

Med ett säkert tag om gevärspipan rusar hon fram
emot Dahlqvist och dänger bössan med ett kraftigt

slag midt i pannan på honom. Dahlqvist störtar
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handlöst till marken, slutscenen afspelas med sed-

vanlig effekt, och ridån faller under publikens jubel.

Knappast har den nått golfvet, förrän Fanny Wes-
terdahl bestört springer fram till Dahlqvist, skri-

kande: "Kors i all världen! Georg, hur är det fatt

med digt' — "Tack, Fanny!" utropar denne och reser

Georg Dahlqvist. Efter teckning af M. Röhl.

sig upp med blodet sipprande ur såret, "Herre Gud!
livad du var sublim!" — och han slöt henne hänryckt

i sin famn.

Ännu i slutet af 1870-talet var man lika slarfvig

med regien. Då gafs på Dramatiska teatern en itali-

ensk komedi "Själfmordet", där hjälten, spelad af

Axel Elmlund, i slutet af första akten efter en lång

monolog skjuter sig för pannan och faller. Femte
gången pjäsen gafs, klickade revolvern, och hur
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Elmlund knäppte och knäppte, ville skottet icke brin-

na af. Han var ensam på scenen och hade ingen, som
kunde slå honom i hufvudet, utan måste falla ändå

omkull på golfvet, hvarpå ridån gick ned. Efter den

betan borde väl regissören haft ett reservskott i ku-

lissen, men tycker någon det. Nionde gången stycket

uppfördes inträffade samma fatala missöde. Skottet

klickade. Men då blef det ett sådant himla uppträde

efter ridåfallet, att det fanns extraskott i parti en

lång tid framåt. Tjugufem år därefter hade man
tydligen glömt alla föregående varningar, ty samma
vårdslöshet ägde då rum på Svenska teatern. Man
gaf ett militärskådespel, som slutar med att fadern

skjuter sin dotter inne på scenen. En afton klickar

skottet, och den framstående aktris, som spelade

flickan, blef så förskräckt och bragt ur fattningen,

att hon gjorde helt om och sprang ut från scenen.

Den kvällen gick publiken hem från tragedien i bra

mycket muntrare sinnesstämning än författaren

tänkt sig.

Ett bevis på, hur Dahlqvist lefde sig in i den karak-

tär och den situation han framställde på scenen be-

rättade Edvard Stjernström för mig. De bägge

konstnärerna reste på 1840-tal^t under sommarferi-

erna och gåfvo på olika platser soaréer, bestående af

deklamationer och lösryckta scener ur deras reper-

toar. En afton spelade de den scen i "Don Carlos",

där Dahlqvist som markis Pösa blir skjuten och dör

inne på scenen, men ridålinorna hade trasslat ihop

sig och förhänget kunde icke dragas ned. Dahlqvist

låg kvar på golfvet, och Stjernström gick till honom
bakom kulisserna och berättade hviskande hvad som
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händt och bad honom att gä ut från scenen. "Nej,

sa' Dahlqvist, jag är död." — Ja, men vi måste fort-

sätta programmet. — "Jag är död, jag kan inte röra

mig". — Käre Georg! Gå, för Guds skull, din väg!

Publiken börjar undra, hvad som händt! — "Det rör

mig inte. Jag ligger här, tills mossan växer öfver

mig!" — Slutligen fanns det ingenting annat att göra

för Stjernström än att säga åt ett par arbetskarlar

att gå in på scenen och släpa ut Dahlqvist, hvarefter

soaréen kunde fortsättas. — Den tidens kritik var i

allmänhet rätt välvillig mot Dahlqvist. Det sades,

att han hade ett skiftande uttryck både i mimik och

deklamation samt ägde värma och ledighet i sitt spel,

men att detta saknade såväl skola som stil. Man
rådde honom lägga bort all den öfverdrift och ona-

tur, som nu utgjorde dess allmänna kännetecken och

undvika begäret att göra effekt, att vara teatralisk.

Men sådan han var så förblef han, och man kan väl

med skäl säga, att Dahlqvist, åtminstone i sin krafts

dagar, varit den af våra skådespelare, som mest och

framgångsrikast spelat på inspiration. Först med
kostymen och masken uppgick han i den personlighet

han skulle framställa, men det gjorde han då så full-

ständigt, att han blef sann midt i alla sina öfver-

drifter.

Man skulle ju i våra dagar lätt kunna föreställa

sig, att Hjortsbergs utnämnande till vårdare af den

litterära och artistiska afdelningen inom teatern

skulle hälsas med tillfredsställelse af hela pressen,

men så var alls icke fallet, tvärtom. Eedan vid gif-
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vandet af teaterns första nyliet for spelåret läste man
i Allehanda följande ampra uttalande: "Vid under-

rättelsen att herr hofsekreteraren Hjortsberg i egen-

skap af andre departementschef erhållit teaterns

estetiska detalj under sin omedelbara vård, hade vi,

med afseende på herr Hjortsbergrs förnämsta sceniska

vanor nästan velat hålla vad, att det första nya

stycke, som på det nya spelåret gafs, skulle bli en

fars, och vi bedrogo oss icke. Vi hade blott önskat,

att den varit bättre än 'Landtjunkaren' . Det är

tvifvelsutan det sämsta Kotzebue skrifvit, och det

vill icke säga så litet. Det har författarens alla fel,

utan att äga någon af hans förtjänster. Den är fem
akter lång, och man kan med fog säga, att den är

slut i andra akten. Men väl spelad kan den dock

göra sig, och personer, som sett den i Tyskland, för-

säkra, att den godt låter sig ses. Här hade Sevelin

titelrollen. Hur skulle han ta sig ut som öm och tro-

gen älskare? Herr Sevelin en from, undergifven son

åt en högdragen, känslolös mor! Kisum teneatis!

Landtjunkaren mottogs kallt af det glest besatta

huset, och bifallsåskan på slutet nedhyssjades." Så-

dana pjäser som '*Intermezzo'n eller Landtjunkaren i

Berlin'*, hvilken gafs för första gången 10 oktober,

höra till dem som ovillkorligen böra lokaliseras för

att vinna förståelse och göra lycka. Tilldragelserna

voro för vår publik alldeles främmande, men det var

just genom dessa händelser från hvardagslifvet i

Berlin, som stycket där vann bifall. Hyckert borde

väl ha varit själfskrifven till titelrollen, men fick i

stället som vanligt spela dräng.

Då Lessings mästerverk '*Emilia Galotti" hade sin



193

premiär 3 november på en recett för Nils Almlöf,

skrefs ett par veckor senare i Aftontidningen:

"Emilia Galotti är det första stycke af större om-

fång och i en högre tonart, som blifvit gifvet, sedan

den nyorganiserade Kungliga teatern erhöll en egen

departementschef för dess estetiska detalj. Likväl

Efraim Lessing. Efter oljemålning af Anton Graff.

bekänna vi rent ut, det vi under halftannat decen-

nium, som vi åt Patriis musis ägnat en trogen dyr-

kan, icke kunna påminna oss nånsin sett ett större

skådespel, som så påtagligen vittnat om total från-

varo af en det hela ledande hand, ett öfver det hela

vakande öga och omdöme som detta. En rätt klen

öfversättning, hvars hufvudfel dock varit lätta att

13 — Svenska tenterat VI.
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afhjälpa, flera af de spelandes misstag om rollens be-

tydelse, om uttryckens mening, om uttalet af främ-

mande ord, ovårdsamheten i spelet — allt saker, som
ej bort öfverlefva första repetitionen, kvarstodo ännu

oförändrade vid tredje representationen och komma
möjligen ännu vidare att göra det! Men hvarifrån

också den olyckliga idén att till chef för en national-

teaters estetiska fördelning utse en man, som väl i

nära ett hälft århundrade varit scenens yppersta

sujett i den lägre komiken, och som troligen alltför

länge blir saknad och oupphunnen i detta fack, men
hvilken en långt framskriden ålder, frånvaron af

alla klassiska studier, en fullkomligt ensidig scenisk

utbildning och en intellektuell daning, tillhörig ett

längesen rättvisligen förgånget tidehvarf, mer än

snart sagdt hvilken annan man af rykte och talang

gjorde härtill olämplig. Spelet skulle ha gifvits

en mera tragisk hållning. Där saknades instruk-

tion." Äfven Aftonbladet klandrar återgifvandet.

Habicht spelade prinsen illa. Hans passion för Emilia

var för allvarlig, då den endast bör vara ett öfver-

gående svärmeri. I stället för att behandla grefvin-

nan Orsina (Emilie Högauist) med en artig likgil-

tighet var han ohöfligt afvisande. Hyckert ansågs

ha varit lämpligare för rollen. Almlöf var ej nog
smidig som Marinelli. Emilie Högquists röst var för

späd och hennes ögon ej mäktiga af allt det förakt,

som skall Ijunga ur dem mot Marinelli, men för

öfrigt var hon förträfflig. Charlotte Ficker var myc-
ket täck som Emilia. Karolina Bock vann bifall som
Claudia, och Svensson i Galottis roll samt Wennbom
som Appiani fyllde rätt väl sina uppgifter. "Por-
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tratten af Emilia och Orsina voro så fula, att de kun-

de skrämma fienderna från våra kuster, om de där

utställdes". — "Landtjunkaren" kunde ges fem gån-

ger, men "Emilia Galotti" ej mer än fyra, ooh den

tredje nyheten "Den döde gästen'*, en bearbetning i

två akter af Zschokkes novell "Der todte Gast", för-

svann efter endast två framföranden. Pjäsen var

illa inöfvad. "Sufflören hade ett strängt arbete, men
hela hans kraftyttring kunde ändå icke hindra, att

det på ett par ställen gick alldeles i baklås. Allt var

tyst som i grafven, då ridån föll". — I mars 1835

uppfördes ett svenskt original, ett skådespel på vers

i tre akter "Birger Jarl eller Stockholms grundlägg-

ning" med musik af Berwald och baletter af Selin-

der. Det var skrifvet af apotekaren Per Ulrik Huld-

berg, som 1824 anlade apoteket Fenix i Stockholm,

tjänstgjorde som underläkare under koleraepidemien,

och själf föll ett offer för farsoten i september 1834.

Han visade i sina teaterskrifverier mer beslutsam-

het att bli teaterförfattare än utpräglad begåfning

och fin smak. Allehanda skref efter premiären:

"Huldberg är död. Den som påstår, att han ägt nå-

gon egentlig litterär kallelse här i lifvet, den gör ho-

nom stor orätt. Kedan som öfversättare var han icke

rätt lycklig, och såsom originalförfattare föll det väl

knappt någon in att tro honom ens möjlig att an-

vända. Det gick en kallsvett öfver oss, då vi fingo

veta om detta originalskådespel. Men det var bättre

än vi väntat". Aftonbladet var icke lika öfverseende.

Det yttrar bland annat: "Stadsanläggningen var nå-

got alldeles isoleradt för sig och sammanhänger icke

med den öfriga pjäsen annorlunda än som en likör
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att sätta ned den föregående magstarka anrättnin-

gen. I hela pjäsen finns icke ett spår till någon

upphöjd idé." Berwalds musik, som var en bland-

ning af folkvisor och andra gamla melodier, saknade

icke förtjänst, Selinders baletter voro bra som van-

ligt, och kostymer och dekorationer oklanderliga.

Den enda pjäs, som under hela spelåret gjorde nå-

gon verklig lycka var "Fostersonen eller Sexton år

efteråt", en dram i sju tablåer af Victor Ducange,

författaren till "Therese" och "Trettio år af en spe-

lares lefnad". Den gafs för första gången 11 april på
fru Bocks recett. Innehållet är i korthet, att grefve

Clairville har en omkring trettiårig dotter, hvilken

ännu är skön som en ros (Emilie Högquist). En öf-

verste Saint Val, den ädlaste man i världen (Nils

Almlöf), till hvilken hennes far (Fr. Kinmanson) är

skyldig en stor summa penningar, vill gifta sig med
henne, men hon nekar. Den femtonårige fosterson

hon uppfostrar (Fanny Westerdahl) är nämligen hen-

nes egen son, hvilket endast hon och en gammal bonde

känner till. För att hjälpa sin far går hon omsider

in på giftermålsförslaget. Sonen skickas bort, be-

gåfvad med juveler och pengar, men blir under vägen

misstänkt för en begången stöld och återföres just

som bröllopet skall firas. Det blir stora scener, häf-

tiga uppträden och förklaringar, hvarunder upp-

täckes, att just öfversten är barnets far. Utförandet

var förträffligt. Almlöfs roll gaf honom tillfälle att

utveckla hela sitt mästerskap, och om Emilie Hög-

quist skref Allehanda: "Mamsell Högquist har redan

länge, och nästan endast haft sitt täcka ansikte att

tacka för, att hon varit sedd på scenen med nöje.
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Mången anmärkning har af hennes vackra ögon blif-

vit nedmutad — nu blir hon med hvarje dag däraf

oberoende — hon blir skådespelerska. De behag, som
upptäckas genom operakikaren, gälla föga mot dem,

som upptäckas af den oförvillade känslan och det

reflekterande förståndet — och det är för dessa se-

nare hon numera blir alltmer tillfredsställande".

Stockholms Dagblad säger, att "mamsell Högquist

har genom det sätt, hvarpå hon uppfattat den moder-

liga kärleken fördelaktigt utmärkt sig som en reflek-

terande konstnär och genom sina nyanser i spelet

visat, att hon har en sann kärlek för konsten med
förmåga att intränga i dess djup. Hon har på en

kort tid gjort framsteg af så betydande natur, att de

gifva en grundad förhoppning att i henne få äga en

skådespelerska af högre rang." Och Aftonbladet till-

lägger: "Mamsell Högquist utvecklar en talang, som
man, oaktadt hennes stora framsteg förut, hittills en-

dast kunnat ana, och hvarigenom hon kan räknas

till artister af första rangen. Den barnsliga ömheten

i strid med moderskärleken; detta förtviflans utbrott,

då, för att frälsa sonens lif, den olyckliga hemlig-

heten måste yppas; den i världens ögon vanärade

kvinnans resignation; den sista svåra bekännelsen för

den bedragne maken; denna blandning af fasa och

förtjusning, då hmi ger sig tillkänna såsom brottets

upphofsman, hafva af mamsell Högquist blifvit åter-

gifna på ett sätt, som lämnar intet öfrigt att önska.

Mamsell Högquist är i dubbelt hänseende en af sce-

nens skönaste prydnader."

De välförtjänta lagrar Emilie Högquist under

detta spelar redan tillkämpat sig ökade hon icke
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litet mot dess slut genom sitt utförande af Bertas

roll i Grillparzers femaktssorgespel "Stamfrun", som
för första gången gafs 27 maj. Genom Burgteaterns

styresman Josef Schreyvogels olyckliga inflytande

Emilie Högquist såsom Berta i "Stamfrun". Efter

pastellmålning af M. Röhl, tillhörig Kungliga teatern.

blef författarens första poetiska utkast omarbetadt

till en ödestragedi i öfverensstämmelse med tidens

smakriktning. Den bömiska grefliga Borotinska

släktens stammoder finner sedan århundraden ej nå-

gon ro i sin graf, så länge någon ättling af huset

Borotin lefver. Hennes brott är, att hon varit sin
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första kärlek trogen, sedan hon blifvit tvingad till

äktenskap med en man, hvilken i raseri öfver hennes

otrohet mördade henne med en dolk, som nu hänger i

borgens sal. Hvarje gång en olycka hotar någon af

Ludwig Löwe såsom Jaromir å Burgteatern. Efter

akvarell af Schrötter.

hennes efterkommande, visar hon sig för denne. Så

också nu. Den nuvarande grefven har haft en son,

som drunknade ung, och det återstår honom endast

en dotter, Berta. Hon förälskar sig i den unge och

fattige Jaromir von Eschen, hvilken en gång räddat

henne ur röfvarhänder, och hennes kärlek möter in-
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tet hinder hos fadern. . Sent en mörk och kall vin-

terkväll, då vinden tjuter hemskt likt nattens spö-

ken, visar sig stamfrun för den åldrige grefven. På
hans rop skynda Berta och grefvens gamle tjänare

till honom. Då höras häftiga slag på porten, och

Jaromir störtar in med förstördt utseende, upprifna

kläder och ett afbrutet svärd i handen. Han säger

sig hafva varit förföljd af röfvare och söker skydd
i slottet. Under natten jaga skräcksyner Jaromir ur

hans kammare. Han möter stamfrun och, förvillad

af hennes underbara likhet med Berta, bestormar han
henne med de ömmaste ord, men stelnar af fasa, då

han finner, att det är en spökgestalt han ser framför

sig. Ånyo klappar man på porten. Det är soldater,

som söka efter de flyktade banditerna. Officeren be-

traktar Jaromir misstänksamt, men lugnas af gref-

vens förklaring, att det är hans blifvande måg. Ge-

nom en tillfällighet upptäcker Berta, att Jaromir är

röfvaranföraren.

"Ja, jag är det, olyckssälla,

ja, jag är just den du nämnt,

den, om livilkens brott alltjämt

dessa skogar vittne lämna,

som banditer broder nämna,
jag är röfvarn Jaromir!"

Hon vill nu draga sig undan, men Jaromir fattar

hennes hand, och nu följer den berömda scenen, då

han med en entusiastiskt flödande vältalighet inta-

lar henne, att hon ensam kan frälsa den ångrandes

själ. Slutligen samtycker hon att fly med honom,

och de komma öfverens att vid midnatt mötas i slöt-
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tets grafhvalf. Till skydd tar han med sig: dolkeii,

som hänger på väggen, och som genomborrat stam-

fruns hjärta. I mörkret möter han en patrull an-

förd af grefven och sårar denne dödligt med dolken.

En af de tillfångatagna banditerna yppar nu för

"Starnfrun". Efter prof. R. Weyrs marmorrelief på
Grillparzermonumentet i Wien.

grefven, att han stulit hans son, och att denne är

Jaromir. Vid denna fasansfulla underrättelse brister

hjärtat i den gamles bröst. Äfven Berta dör af sorg

och förtviflan öfver den ohyggliga upptäckten. Då
bofven talar om för Jaromir, att Berta är hans sys-

ter, stelnar märgen i hans ben — "Galna yra! — Det

kan ej vara så!" — Han vill skynda till hennes möte
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i grifthvalfvet. De armar, i hvilka han där ilar, äro

dock ej hennes, de äro stamfruns, och han dör i hen-

nes famn. Hon kysser hans panna och går in i sin

graf för att slutligt finna ro. — Hvad som i Tysk-

land gifvit detta sorgespel dess stora rykte, och som
obestridligen utgör dess förnämsta egenskap, är det

sköna poesifyllda språket och den harmoniska, fly-

tande versifikationen, hvilket allt hos oss gått för-

loradt i öfversättningen. Det trokaiska versmåttet

är för öfrigt alldeles olämpligt för svensk dramatisk

poesi. Det verkar entonigt, blir fullkomligt onjut-

bart, när man hör det en hel afton från scenen, och

äfven framstående skådespelare bemöda sig fåfängt

att öfvervinna det slentrianmässiga i versen. Jaro-

mirs långa monologer föreföllo oändliga och borde

starkt beskurits. Ett oursäktligt misstag var att icke

efter författarens föreskrift kostymera Berta i hel-

hvit dräkt liksom stamfrun för att motivera, det både

grefven och Jaromir förvillas af likheten emellan

dem. All illusion förgick därigenom för åskådarna.

Lika felaktigt var det att tilldela stamfruns visser-

ligen mycket korta men dock så ofantligt viktiga

roll åt en figurantska, en mamsell Linderfors. I

Tyskland spelas den alltid af en framstående aktris.

Dekorationerna voro däremot förträffliga, i synner-

het grifthvalfvet i månskensbelysning. Almlöf, som
utförde den egentliga hufvudrollen, hade ett ypper-

ligt tillfälle att däri utveckla hela sin öfverlägsna

talang som tragisk skådespelare, och Emilie Hög-
quists vackra utseende och riktiga uppfattning af

karaktären gjorde henne högeligen intressant i Ber-

tas svåra roll, ehuru hennes egentliga genre icke var
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det högre skådespelet. Premiärkvällen applåderade

den fullsatta salongen och hurrade af hjärtans

grund, men till följe af hvad jag förut sagt, kunde

stycket icke vinna den stora allmänhetens bevågen-

het, och det försvann också efter sju gånger från re-

pertoaren. — På Burgteatern hade sorgespelet re-

dan vid sitt första framträdande 1817 vunnit en stor-

artad framgång, och den unge diplomaten Olof Nor-

denfeldt, som samtidigt vistades i Berlin, berättar

i bref till en vän, att det där gafs under så stark

tillströmning af folk, att det var svårt att erhålla

en biljett. "Det erbjöd för allmänheten ein Lecher-

Bissen" — skrifver han. — "Präktiga dekorationer.

Ahnfruns vålnad, ein schauderhaftes Klopfen an der

Thiir, pistolskott och tjutande vindar. Allt bidra-

gande att uppelda inbillningen. Men stycket har

också många sköna ställen." Martina von Schwerin

yttrar i ett af sina bref till Tegnér från 1820, att pjä-

sen "är en ganska förnöjsam spökhistoria, hvars för-

täljande aldrig kan gå miste att på skinnet åstad-

komma den vid dylika berättelser klassiska verkan

af hvad fransmännen kalla la chair de poule".

Om den dramatiska scenen någorlunda kunde hål-

las uppe, var det så mycket bedröfligare ställdt med
den lyriska, som dock lofvade att genom Aubers
"Den stumma" (premiär Paris 1828) och Kuhlaus
"Lulu" med den härliga uvertyren (premiär Köpen-

hamn 1824) skänka scenen nytt lif, men som i stället

genom Sällströms och Matilda Fickers sjukdom och

Widerbergs sju månaders otjänstbarhet blef nästan
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alldeles förstummad. Sällström måste för en betänk-

lig bråckskada föras till lasarettet och där undergå

en ganska svår af lifmedikus Ekström förrättad ope-

ration, som visserligen gick lyckligt, men som dock

jämte en svår bröstsjukdom hindrade honom uppträ-

da under större delen af spelåret. Äfven Eonniger

och fru Enbom voro en längre tid af sjuklighet ur

stånd att låta höra sig inför publiken. — En repris

af '*Figaros bröllop** gafs inför fullsatt salong 12 no-

vember. Uvertyren togs i en rasande fart, hvarefter

ridån gick upp, och den nyengagerade Emil Ronni-

ger såsom Figaro trädde fram till rampen och bad

åhörarna hafva öfverseende med det sätt, hvarpå

han uttalade "tet nye faterrneslantets sprråk". Han
skorrade och sjöng i halsen alldeles som året förut,

men då han var en bra aktör, kunde han nog blifvit

godtagen, om någon ledning funnits, "men det tycks

icke vara fallet" — säger Aftonbladet — "därom på-

minnes man vid hvarje representation". Han lefde

sig in i sin roll, han hoppade, dansade, gjorde skälm-

stycken, skrattade, ja till och med talade midt under

sina arior och behandlade sin sång med säkerhet och

bekymmerslöshet. Hans sprudlande temperament

ryckte ovillkorligen publiken med sig, ty liflighet på

sångscenen var någonting som man då för tiden icke

var bortskämd med. Henriette Widerberg som Su-

sanna var denna afton vid utmärkt stämning. Ma-
tilda Ficker var förtjusande som Cherubin i sin blåa

kappa och befjädrade barett, men till Elise Fröss-

linds mönsterframställning af den lille kavaljeren

både i sång och spel hann hon icke, efter hyad be-

höriga bedömare, som sett dem båda, försäkrat mig.
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Matilda Fickers röst hade en förvånande böjlighet

och såsom koloratursångerska var hon oförliknelig.

Tonerna ur hennes lilla mun följde hvarandra som
pärlorna på ett snöre och klara voro de och vällju-

dande som en lärkas. Dessutom var hon fager att

skåda, den lilla veka, blonda, älflika gestalten, som
bibehöll sin fina ungdomlighet ännu under flera år-

tionden. Fru Enbom som grefvinnan var opasslig,

och publiken var nog ogrannlaga att ge henne otve-

tydiga bevis på sitt missnöje. En vecka därefter

gafs operan ånyo, då fru Sevelin återuppträdde i

grefvinnans parti och mottogs med applåd. Under
representationen utbröt skorstenseld i teaterhuset.

Ett par herrar, som sett det från gatan, sprungo upp
till bekanta i salongen och ropade att elden var lös.

Det uppstod naturligtvis panik, och alla loger voro

efter ett ögonblick tomma, äfven den kungliga. Suff-

lören, som också blef rädd, kröp upp på scenen ur

luckan i sin röda mössa och hälsades med en åska

af applåder. Nils Almlöf framträdde nu och under-

rättade publiken om eldsvådans ofarlighet. Emeller-

tid blef fru Sevelin af detta obehagliga uppträde så

uppskakad, att hon icke motsvarade publikens för-

väntningar, och fru Enboms beundrare passade ge-

nast på att hämnas hennes nederlag veckan förut

genom att nu hyssja åt fru Sevelin.

I början af mars uppträdde Ronniger fyra gånger

såsom den peruanske fältherren i "Den afbrutna of-

ferfesten'* (se del III sid. 80), hvilken uppfördes i om-
arbetad öfversättning och ny instudering, men gjor-

de lika liten lycka nu som 1812 och försvann sedan

för alltid från Kungliga teaterns repertoar. Vidare
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april inför fullsatt salong, där applåderna flitigt

smattrade. Sällström saknades mycket, ty Lind-

ström kunde numera med bästa vilja i världen hvar-

ken i hållning eller utseende ge någon föreställning

om Max. Under Widerbergs otjänstbarhet hade

Matilda Ficker fått inöfva Annas parti, och hennes

näktergalsstämma gjorde sig däri förträffligt. Fru
Enbom sjöng Agatha, men tyvärr utan all känsla.

Ronnigers lifliga spel gaf en vild och dämonisk an-

strykning åt Kasper, som skulle varit af bättre ver-

kan, om icke den tyska brytningen förstört intryc-

ket här såväl som i "Figaros bröllop". När Samiel

visade sig i vargklyftan under "vilda jakten", svim-

made ett fruntimmer i salongen och måste föras ut,

efter hvad Aftonbladet berättar oss. — Slutligen

sjöng han Sarastro, då ^'Trollflöjten*' i senare hälften

af maj gafs tre gånger med fru Sevelin som Nattens

drottning, Lindström och fru Enbom såsom Tamino
och Pamina samt Lars Kinmanson och Fanny Wes-
terdahl såsom Papageno och Papagena.

På Fredrik Kinmansons recett 29 december gjordes

en repris af "Cendrillon'\ där Fanny Westerdahl

för första gången utförde titelrollen. Publiken tyckte

mycket om hennes framställning, ehuru hon kanske

de första gångerna var något för sträng i sin vrede

mot de elaka systrarna. Dessa framställdes af de

små söta och intagande flickorna Ficker, hvilket all-

deles förstörde effekten af den i stycket nedlagda

kontrasten mellan dem och systern. Att med ett så-

dant utseende och en sådan blick, som i synnerhet

Matilda hade, föreställa kanslolös, hårdhjärtad, af-



207

undsam och kokett var mer än man kunde begära.

Talrollerna voro illa inöfvade Som lever de rideau

tjänade en underhållande, ledigt och väl skrifven

enaktskomedi af Kotzehue, '*Sanningsvännen", hvil-

ken framställes i skepnad af en lord, som lefver på
en ö vid Skottlands kust och älskar sanningen "lik-

som holländaren älskar renligheten", efter hvad pjä-

sen upplyser oss. Han utfördes ganska förtjänstfullt

af Vilhelm Svensson. Det älskande paret, lordens

dotter och en ung målare, spelades förträffligt af

Emilie Högquist och Nils Almlöf, under det att Seve-

lin nästan mer än lofligt karikerade en försmådd
adlig friare. — Kungliga teaterns pensionskassa

passade på att vid sin recett i början af januari be-

gagna sig af "Cendrillons" stora dragningskraft för

att förskaffa sig ett godt hus.

Den 17 januari 1835 hade Elise Frösslind sin af-

skedsrecett, som inleddes med en repris af '^Passionen

och fÖrnuftef\ där hon som m:me Pinchon hade en

af sina älsklingsroller (se del IV sid. 241). Wester-

strand, älskvärd som vanligt, hade med hand och

mun lofvat henne, att hennes afskedade kamrater
skulle vid detta tillfälle få spela sina gamla roller,

och som vanligt måste han några dagar därefter

skriftligen meddela henne, att det omöjligt lät sig

göra, utan generalen lämnades åt Fredrik Kinman-
son, Susette åt Charlotte Ficker och Edvard åt unge
Hessler, som naturligtvis icke alls kunde jämföras

med sin företrädare Torsslow, men tycktes ändå icke

vara alldeles utan talang. Därefter uppfördes ope-

ran "Aliney drottning af Golconda", i hvilken hon
utförde titelrollen. Mellan pjäserna spelade hofka-
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pellisten Karl Köbel en concertino för klarinett och

mellan akterna hofkapellet för första gången uverty-

ren till Hérolds operett "La médecine sans médecin"

(premiär Paris 1832). Vid inropningen efter sista

ridåfallet stod hon ännu kvar under den blomster-

Elise Frösslind. Efter oljemålning 1854, tillhörig

direktör Emil Haglund.

krona, hvarmed Golcondas hof hyllat sin drottning.

Med en anspråkslöshet, som skulle prydt den forna

Cendrillon, närmade hon sig publiken och förklarade

i ord, som tycktes komma från hjärtat, att det var

med saknad hon lämnade den scen hon så länge till-

hört, och att hon i minnet af publikens välvilja an-
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såg sig hafva sin tillfredsställelse och sin belöning

för dessa år. Få torde de skådespelerskor vara, som
under sin konstnärsbana skördat så mycket bifall

som Elise Frösslind. Hon var född 1793 och antogs

redan som barn till elev. 1811 debuterade hon i "Cen-

drillon", där hon väckte ett utomordentligt uppseen-

de, och af alla människor höjdes till skyarna. Som
ett barn såg hon ut, denna lilla Elise Frösslind, så

späd, så fin, så utomordentligt graciös, och denna
ungdomlighet, denna osökta gratie bibehöll hon ännu
i en tämligen framskriden ålder liksom äfven sitt

gunstlingskap hos publiken. Mitt minne af denna

älskvärda personlighet går tillbaka till senare hälf-

ten af 1850-talet då hon ej så sällan besökte min mor,

som hon kände sedan ungdomstiden. Hon hade tven-

ne vovvar, som jämt följde henne. Den mindre var

en vacker, långhårig, svartbrun tik, som lydde nam-
net Bedie och var hennes förtjusning liksom min.

De sista åren af sitt lif bosatte hon sig i Göteborg

hos sin måg Haglund, grundläggaren af Göta käl-

lare. En vårdag 1859 kom hon hem till oss för att

taga afsked, innan hon reste. Sedan vi ätit middag,

bjöd hon oss på d. v. Mindre teatern för att se "Ro-

meo och Julia" med konstnärsparet Gustaf och Hel-

frid Kinmanson i titelrollerna. Det var sista gången

jag såg henne. Hon afled 1861.

Operan *'Alme" uppfördes äfven den sista i samma
månad på recetten för Hofkapellets pensionskassa,

men då med Charlotte Ficker i titelrollen. Hon lyc-

kades rätt bra och utförde särdeles effektfullt glans-

punkten i stycket, då hon för S:t Phar, som håller på
att somna, sjunger och dansar och dessemellan ger

14 — Svenska teatern VI.
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sina order om upprorets hämmande — för öfrigt en

af de hufvudlösaste dramatiska sammanställningar

och påhitt man kan tänka sig. Representationen

inleddes med en konsertafdelning, där hofkapellet

utförde uvertyren till "Fidelio", hvarefter konsert-

mästaren d'Aubert spelade några violinvariationer

och skaldestycket "Året 1834" af medicinalrådet

Magnus af Pontin deklamerades af Almlöf med in-

troduktion, melodramer, hymn och kupletter af hof-

kapellmästaren Berwald, hvilka senare sjöngos af

Matilda Ficker.

Mellan dessa bägge recetter hade åt Sara Torsslow

anvisats plats 24 januari för hennes afskedsrecett.

I stället att för densamma använda "Mahomet",

"Skulden" eller "Hernani" hade hon letat fram en

gammal melodram från århundradets början utan

något litterärt värde: "Mohrerne i Spanien eller

Barndomens välde'* af pjäsfabrikören Pixérecourt

(se del III sid. 26). Därefter uppträdde hon i den

lilla vådevillen "Felsheims husar" såsom den glade

pågen Teodor. Hastigt omklädd i fruntimmersdräkt

besvarade hon framropningen med ett högstämdt tal

på vers, däri hon beklagade sig öfver att hon blifvit

"förjagad" från Kungliga teatern, hvilken skilsmässa

dock förmildrades genom förhoppningen att få åter-

se publiken på en annan scen. Hon åsyftade därmed

Djurgårdsteatern, hvars privilegier hennes man och

Pierre Deland förhyrt för somrarna af Abraham de

Broens arfvingar. Fru Torsslow var illamående redan

vid spektaklets början, och det onda tilltog så, att

hon måste kvarstanna i Operahuset flera timmar,

innan hon förmådde återvända till sitt hem.
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Fyra dagar därefter på konungens namnsdag gafs

ånyo ^'Felsheims husar", då Emilie Högquist spelade

den muntre pågen, hvilket hon gjorde särdeles väl.

Redan på Sara Torsslows recett hade Lars Kinman-
son fått öfvertaga Hjortsbergs glansroll kung Fred-

rik II, med hvilken vanskliga uppgift han ganska
tillfredsställande gick i land. Den andra pagerollen

innehades af Sofia Milen, medan Charlotte Ficker

ärft Matildas roll efter Elise Frösslind. Därefter

uppfördes Anders Selinders omväxlande och under-

hållande balett "Ett maskeraddivertissemenf\ som
haft sin premiär 10 december och var en af hans

mest lyckade skapelser. Den var i flera enskild-

heter hämtad från Aubers opera "Gustave III ou Le
bal masqué" och ackompanjerades af dess musik.

Under Selinders ledning hade baletten fått nytt lif

och stod just då relativt taget högre än någon af de

öfriga staterna inom teatern. Efter spektaklets slut

begärdes och sjöngs folksången, hvilket äfven var

fallet på konungens födelsedag 26 januari.

Den representation, som ådrog sig den största upp-

märksamheten under hela spelåret, var utan gensä-

gelse Lars Hjortsbergs afskedsrecett 14 februari 1835,

till hvilken alla biljetterna voro slutsålda flera dagar
i förväg. ''Tartuffe" gafs med recettagaren i sin

gamla glansroll Orgon och med Almlöf i titelrollen.

De öfriga hufvudrollerna voro nybesatta. Gustafva
Lindman spelade Elmire, Fanny Westerdahl Marian-
ne, Malla Höök Dorine, Hessler Damis och Karl
Hjortsberg Valére. Därefter uppfördes "Nya gar-

nison'* med Lars Hjortsberg som Briquet. Sedan
ridån fallit efter den senare pjäsen, hördes stor-
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mande rop på Hjortsberg, som efter en stund

framträdde i sällskapsdräkt och hälsade publi-

ken med ett kort och enkelt afskedstal, hvari

han redogjorde för anledningen till sitt tillbaka-

trädande från skådeplatsen och gaf uttryck för

den erkänsla han hyste för publikens honom visade

öfverseende, för den kärlek han kände för sitt yrke

och intill sin död skulle bibehålla samt yttrade slut-

ligen "att han af aktning för publiken trodde sig

vara skyldig att lämna konsten, innan konsten läm-

nade honom". Bifallstecknen började ånyo; de af

hans kamrater, som deltagit i aftonens representa-

tion omgåfvo honom, och Nils Almlöf tolkade deras

känslor i följande verser;

"Må till den vackra gärd, som konstens vänner

åt konstens veteran nyss ägnat har,

du lägga hvad det rörda hjärtat känner,

inom den krets, som ser i dig sin far!

I mer än femti år på denna bana

dii var vår förebild — du är det än!

Beliåli till lifvets gräns en älskad vana

och biif som nu vår älskling och vår vän."

De unga damerna omkring honom kastade rosor

för hans fötter, och pviblikens bifall tilltog i styrka.

Efter spektaklets slut hade Emilie Högquist på tea-

tern anordnat en aftonmåltid för teaterns ämbets-

och tjänstemän jämte hela aktörsstaten, där festföre-

målet ytterligare firades. — Då han återkommit

hem — han bodde i operahuset åt Jakobstorg — hyl-

lades han först af sina kamrater med sång nedanför

hans fönster, hvarefter omkring trettio af Harmo-
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niska sällskapets utmärktaste sångare infunno sig

och i den milda vinternattens månsken hedrade ho-

nom med en ståtlig serenad. Hjortsberg gick ned

för att tacka sångarna och hälsades då af de tillstä-

deskomna inom alla klasser af Stockholms befolk-

ning, och sångarna buro honom under lifliga bifalls-

rop i gullstol rundt Jakobs torg och tillbaka in i hans

bostad. Därefter tågade de uppvaktande under sång

öfver Norrbro ned till Skeppsbron, där de slutligen

åtskildes.

En vecka därefter, 21 februari, ägde en liten hög-

tid rum på den s. k. Barnteatern, då inför teaterns

ämbets- och tjänstemän, aktörspersonalen och arbets-

kåren, teaterchefen med ett vackert tal öfverlämnade

en af konungen förärad guldmedalj åt den gamle

vaktmästaren F. Ryling, hvilken med nit och upp-

märksamhet under tjuguåtta års tid tjänat vid Arse-

nalsteatern och Operan.

Per Sevelin fick på sin recett 2 mars visa sig i

"De förtrogne" och i tvenne nya småpjäser. Den för-

sta, ''Konstnärslifvet'\ var en vådevill af Överskon,

en obetydlig tokrolighet i en akt, om hvilken man
kunde säga detsamma som Svärdsjökarlen sade om
kyrkan: "Den kan A^ara bra för en gång". Den
framställer ganska lustiga bilder ur konstnärernas

bohemlif och skänker skådespelarna några säregna

typer, bland dem en tysk skenhelig målare och en

lättsinnig modell, som ger allting tusan, spelad af

recettagaren. Den andra nyheten var Scribes två-

aktskomedi ''Smekmånaden^*, som spelas i ryska Polen

där Sevelin framställde en rolig träskomakare. Till

komedien hörde ett dansdivertissemang arrangeradt
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af Selinder. Det lilla stycket, som är ett diminutiv af

Shaksperes "Argbigga" slog an och kvarstod på re-

pertoaren ända till 1841, då det gafs för tjugufemte

gången.

Karl Fr. Berg såsom mor Bobi. Efter teckning af Chievvitz.

Den 28 i samma månad inföll Karl Fredrik Bergs

afskedsföreställning. Alldenstnnd det var den nionde

i ordningen af spelårets recetter, och ett par af de

föregående betalats med dubbla pris, var det mindre

underligt, om Berg icke lyckades samla fullt hus.

Man applåderade honom så mycket mer för att få

honom att glömma bristen i den pekuniära belönin-
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gen för ett långt och verksamt arbete i Talias tjänst.

Född 1779 tillhörde han Kungliga teatern sedan år-

hundradets början. Han var en ypperlig komisk

skådespelare, under sin krafts dagar en af de mest

Karl Fr. Berg. Efter teckning av O. L. Anderson

i Kungliga teaterns porträttsamling.

använda och utmärkte sig i synnerhet i den tidens

listiga betjänttyper, de s. k. CrispinroUerna i "Musik-

vurmen", i "Crispin medicus", m. fl. Han efterträdde

Gabriel Schylander i dennes lustiga käringroller t. ex.

mor Bobi, där han fullt ersatte företrädaren i denna

svåra genre, och utförde äfven med framgång be-

tydande sångpartier såsom Papageno, Zozo, Blund-
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ström, m. fl. Utmärkta ansågos äfven hans fram-

ställningar af tullbesökaren i "Indianerne i England"
och Bartholo i "Figaros bröllop". Han erhöll titel

af hofsekreterare och dog 1841, sextiotvå år gammal.
På afskedsrecetten uppfördes för första gången en

af de då moderna röfvardramerna "Corregidoren** i

tre akter med gevärssalfvor och pistolskott och med
en mycket invecklad handling. En hederlig spanjor

har måst fly från sitt fädernesland, misstänkt för

mord, men återkommer efter många år under lånadt

namn och blir genom hertigens af Berwick förord

utnämnd till korregidor, d. v. s. polisdomare. Vidare
förekommer en ung grefveson, som är kär i en vac-

ker flicka, med hvilken han ej kan få gifta sig på
grund af sin faders oböjliga stolthet, utan måste en-

levera henne och i största hemlighet äkta henne. Om-
sider kommer det i dagen att korregidoren är hen-

nes bror; modern, som lefver under antaget namn,
omtalar sin grefliga rang; korregidoren befinnes

vara oskyldig, och grefven lägger med mycket nöje

sin sons hand i den sköna älskades. Publiken fick

sitt lystmäte af knalleffekter och krutrök samt applå-

derade ursinnigt, då en smyghandlare alldeles som
i "Banditbruden" blef instängd i en källare, rusade

ut och smällde utaf sina bägge puffertar, liksom när
en trupp soldater midt på scenen afsköt en salfva

ur sina gevär. "Corregidoren" upplefde endast fyra

representationer. — Då den egentliga operan gått i

kloster, lyssnade man med så mycket större nöje

till det suvenir man fick från den genom Méhuls an-

genäma musik till ''Den föregifna skatten'*, där man
ohejdadt skrattade åt Bergs muntre Crispintyp och



217

åt Lasse Kinmanson, som med framgång efterträdde

Hjortsberg i girigbuken Gerontes roll. Aftonen af-

slutades med Selinders nya ^'Schaldivertissemenf,

som fängslade ögat med vackra grupper och artistiskt

ordnade draperingar. Eecettagaren höll sedan ett

tacksamhetstal till publiken, däri han sade, att han
visserligen trodde sig ännu länge ha kunnat fortfara

i sitt yrke, och att han mot sin vilja lämnade teatern,

men kanske, tillade han, vore hvad som skett det

bästa för att icke i längden komma i saknad af det

bifall publiken tilldelat honom, för hvilket han nu
hembar den sin tacksamhetsgärd och sin erkänsla.

Ändtligen blef Sällström så pass återställd att han
28 april kunde uppträda på sin rese-recett såsom Don
Juan inför en till sista plats utsåld salong. Då han
efter slutet framropades, framsade han följande ^er-

ser

:

"Hur långsamt skredo icke plågans stunder,

hur mången fröjd slet lion ej från mitt bröst!

Men dock hur lycklig var jag att därunder
af Ert deltagande få hämta tröst!

När jag nu går till Söderns lagerlunder

att lyssna till dess näktergalars röst

och andas hälsan in vid Tiberns bölja,

O! låt ock dit deltagandet mig följa.

Och när i Rom jag står, där minnet talar

med tusen munnar om dess ryktbarhet,

där konstens njutning själens törst hugsvalar,

där Flora utaf ingen vinter vet,

hur varmt vill jag ej minnas Nordens dalar,

dem mod och ära skänkt odödlighet,

och längta hit, sen resans mål jag hunnit,

och offra Er den kraft jag återvunnit!"
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En af hans vänner hyllade honom ytterligare ett

par dagar före afresan med en afskedsmiddag i vän-

ners lag på Blå Porten och skänkte honom dessutom

2,000 rdr till resebidrag. I ett kväde till hans ära

under festmåltiden hette det bland annat:

"Kom snart, men icke alltför snart tillbaka,

men kom med hälsans rosor på din kind!"

Per Sällström.

Den 16 maj afreste sångaren från Stockholm med
ångbåt till Liibeck och därifrån landvägen till Ham-
burg för att vidare fortsätta sjöledes till Neapel eller

Livorno och så till Eom. Efter nära ett års frånvaro

återvände han 11 februari hem öfver Wien och kom

med ångfartyget Kometen från Norrköping 20 april

1836 tillbaka till Stockholm, men den härliga rösten

var och förblef borta. Visserligen framträdde han

då och då på scenen, men detonerade mer och mer.
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Slutligen förmådde han för kroppslig afmattning ej

mera uppträda och dog 18 december 1839 vid kort

förut fyllda trettisju år. I hans eldiga, mörka blick,

såväl som i hela hans framträdande och spel låg det

något romaneskt och lidelsefullt, som oemotståndligt

slog an på åskådarna. Max i "Friskytten" och titel-

rollen i "Fra Diavolo" torde ha varit glanspunkterna

i hans mästerskap. I synnerhet i den senare rollen

står han ännu oupphunnen. Denna genomborrande

blick och denna smältande, Ijufva stämma voro just

ägnade att i den pjäsen förtrolla icke blott den stolta

engelska ladyn, utan alla kvinnohjärtan i salongen

(se del IV sid. 108).

Julius Giinther, som efter Sällström fick öfver-

taga Fra Diavolos roll, berättade för mig, att han
vid sin debut sagt till Sällström: "Ja, herre Gud,

om jag bara hade herr Sällströms ögon!" hvarpå

denne med mycket själfmedvetande svarade: "Tror

herrn inte, att det behöfdes något mera?"

Den 11 maj hade teaterdirektionen den tillfreds-

ställelsen att ånyo kunna uppföra ett svenskt opera-

verk: "Frondörerna eller En dag under partistri-

derna i Paris 1649'\ såsom den något långdragna

titeln lyder på en historisk komedi med sång i tre

akter af Mélesville med musik af Lindblad.

Adolf Fredrik Lindblad var född i Skeninge 1

februari 1801 och i sin ungdom bestämd för handels-

yrket. Genom änkeöfverstinnan Malla Silfverstol-

pes hjälp och beskydd sattes han dock i tillfälle att

få ägna sig åt musiken och studera i Berlin, där han
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till medlärjunge hade ingen mindre än Mendelssohn.

I viskomposition blef Lindblad en mästare. I hans

hem bodde länge Jenny Lind, som tolkade hans ska-

pelser på ett alldeles oöfverträffligt sätt och äfven

gjorde dem bekanta i utlandet. De äro alla äktsven-

ska och skola lefva i alla tider. Gunnar Wennerberg

skrifver i sin dagbok från Leipzig 1851: "Den enda

svenska musik de här allmännare känna är Lindblads

sånger, och dem tala de om med mycken veneration".

Om Lindblads O-dursymfoni skref Schumann efter

dess uppförande i Leipzig: "Det finns mycket arbete,

plan och tanke däri, och den har alla dessa blyg-

samma företräden, hvilka publiken icke vill veta af",

och samma omdöme, säger Adolf Lindgren, torde

vara det rättvisaste öfver musiken till "Frondörerna".

Operans text var mycket väl öfversatt och bearbetad

af den sedermera såsom teologie doktor och kyrko-

herde i Karlshamn kände Cervin-Stéenhoff, hvilken

äfven tolkat Alfieris sorgespel "Filippo". Innehållet,

som rör sig kring en intrig från Frondens dagar mot

drottning Anna och Mazarin under Ludvig XIV:s
minderårighet, gaf föga tillfälle till stämningsfulla

arior, men i stället till så många flera ensémblenum-

mer och ett par stora finaler. Den känslofullt roman-

tiska, innerliga och djupast gripande sidan af kom-

positörens konstnärskap förblef sålunda oberörd af

denna i Scribes anda författade text. Operans utfö-

rande var särdeles förträffligt. Lars Kinmanson så-

som klädeshandlaren Mathieu och Fanny Westerdahl

som hans son Didier spelade bägge med en verv, en

natur och en nyansering, som det var en Uist och

glädje att se. Men pjäsen hade ingen framgång. Den
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mottogs kallsinnigt af publiken, applåderna efter slu-

tet nedliyssjades; redan tredje gången var det myc-

ket litet folk, och den kunde ej ges mer än åtta

gånger till februari 1836. Kritiken var mycket amper.

Aftonbladet skref bl. a.: "Herr Lindblad har böjelse

Adolf Lindblad. Efter oljemålning af Uno Troili.

för det sökta, det studerade, det underliga såväl i

harmoni som melodi. Det bisarra är icke liktydigt

med det genialiska, och en skönhet, som skall räknas

ut med siffror, är ovedersägligen ingen. Att skrifva

besynnerligt och livad man kallar hårdt, må erfordra

snille, men det är icke poesi, icke konst, utan konst-

makeri. Må han anse konsten för litet mindre kon-

stig." En välkommen tröst för denna bittra kritik

bör Lindblad ha funnit i Geijers varma försvar för

hans opera, infördt i Svenska Litteraturföreningens

tidskrift. Sedan Geijer anmärkt, att dramatisk musik



222

af en inhemsk tonsättare i Sverige ar en sällsynthet,

som borde ådraga sig uppmärksamhet i stället för

att mötas med förnäm liknöjdhet, utbrister han: "Till

fördomen hos många kommer det afundsjuka små-

kännarskapet hos andra; och så spelar en stackars

musik upp sina toner inför döfva eller förgrymmade

öron — af hvilket senare slag ett par långa nyss

stuckit fram i Aftonbladets recension öfver operetten

Frondörerna." Efter att ha påvisat den vanliga och

falska granskningens sätt att blott utpeka felen, utan

att erkänna det förträffliga, som möjligen jämte

dem kan finnas, uttalar Geijer sin åsikt, att musiken

ägde mycket i hög grad förträffligt, och att dess fel,

om man så ville, vore att ej vara nog populär. "Hvil-

ken torka! ropar denne connaisseur — och står midt

i ett blixtrande musikaliskt störtregn. Denna musik

har ett öfverflöd af lif och rörelse, en lekande, rik,

naturlig gång och lika ypperliga som osökta drama-

tiska effekter." Per Erik Svedbom skrifver till sin

hustru från Uppsala 17 maj s. å. : "Efter min innerliga

öfvertygelse är han den störste kompositör, som fin-

nes i vårt fädernesland . . . skada att, såsom jag från

annat håll hört, Stockholms publik lärer ha stött sig

med blotta titeln på den nya pjäsen (enfaldigt nog!),

misstänkande att det skulle vara någon politisk allu-

sion eller satir på dagens politiska gräl. Det är synd

om kompositören att för en så lumpen misstanke gå

miste om det bifall han förtjänar. Till titeln är åt-

minstone han oskyldig Jag skaffade mig ge-

nast de utgifna sångstyckena ur Frondörerna. De
äro alla i mitt tycke vackra, och mycket vackra.

Vackrast likväl är den täcka duon mellan Didier och
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hertiginnan (Westerdahl och Ch. Ficker) 'Jag* er rid-

dare får vara! O hvad lycka, o hvad fröjd!' — Äfven

den första romansen 'Hon kan förleda, hon kan röra'

är utmärkt." Jakob Axel Josephson yttrar i bref

från Uppsala en oktoberdag några år senare; "Att

läsa recensioner öfver musik i Stockholmsbladen det

gör jag visserligen för att se dessa herrar konstdo-

mares skefva åsikter, men ej för att ett ögonblick tro

på dem. Emellertid tro de sig vara stora kaxar, och

de kunna åtminstone få glädja sig åt att vara osvik-

liga i sina egna och i den omusikaliska hopens ögon.

Men vi skola hoppas på bättre tider äfven i detta

afseende. Mendelssohn har ju visat att musiken ännu
lefver!!" — Vid reprisen 10 februari 1836 blef en ny
mycket vacker balett af Selinder inlagd i andra ak-

ten. I rollfördelningen vid togs den förändringen, att

Jenny Lind under Matilda Fickers sjukdom fick lära

sig Georgettes parti, hvilket hon utförde alldeles ut-

märkt, och att Almlöf öfverlämnade sitt parlaments-

presidentskap åt Dahlqvist. Kritiken yttrade: "Bland

de spelande torde m:ll Lind förtjäna att i främsta

rummet nämnas, såsom den där med största fulländ-

ning såväl i afseende till aktion som sång utförde sin

roll". Men operan blef ändå icke omtyckt. "Inte ens

din sång kunde rädda den", skref Lindblad många
år senare till Jenny Lind.

"Frondörerna" återupptogs 1 december 1860 med
tillägg af åtskilliga musiknummer. Den spelades

äfven då åtta gånger och vann således liksom vid

premiären mera en succés d'estime än verklig fram-

gång, men mottagandet var dock ett helt annat än

tjugufem år förut både hos allmänheten och kriti-
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ken. Efter styckets slut framropades kompositören,

men det tillkännagafs från scenen, att han ej var

närvarande. Då förkunnade från första raden en

stark stämma, att mästaren varit synlig på tredje

raden, och nu tystnade icke larmet, förrän Lindblad

kom in på scenen och tackade för hyllningen.

Ännu en gång fördes verket upp på repertoaren.

Det var vid invigningen af den nya operabyggna-

den 19 september 1898. Efter en kantat af Karl

Rupert Nyblom med musik af Ivar Hallström gafs

i sammandragen form en repris af "Frondörerna"

med de förnämsta artisterna i de olika partierna,

hvarefter festföreställningen afslutades med scener

ur Frans Berwalds "Estrella de Soria". Lindblads

arbete nådde då ej mer än sex representationer. Redan
andra gången var salongen ej fylld mer än till hälf-

ten och de bättre platserna försvinnande glest be-

satta. Kritiken var operan ej bevågen. Så yttrar

N. D. A.: "Den tillkrånglade intrigfyllda text, som
skall förtälja oss, hur krämaren Mathieus son Didier

räddar hertiginnan af Longueville att falla i kar-

dinal Mazarins hand, är ej så intressant, att den loc-

kar oss att anstränga uppmärksamheten för att följa

alla dess olika vändningar och svängningar, lika litet

som den kunnat aflocka komponisten någon mera
detaljerad, kraftigare och blodfullare musik. Bäst

framträder musiken i en och annan liten sångbar

melodi, där man lätt känner igen den man, som inne-

har ett af de förnämsta rummen i vår vis- och ro-

mansdiktning. De uppträdande voro alla till sin

fördel." Och märket -—t— i D. N.: "Det må sägas

öppet, att detta nummer helt enkelt kunnat uteläm-
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pueril och odramatisk, och ett referat lönar ej mödan,

särskildt som detta säkert skulle verka lika förvir-

radt och tillkrångladt som själfva tilldragelserna på
scenen. Musiken är väl arbetad, enkel och lättfly-

tande, men utan något Lindbladskt drag. Dessutom

af den art som på sin höjd karakteriserar en och an-

nan detalj, men icke fördjupar och förklarar hand-

lingen, utan blott uppehåller den med sina välmenta,

men enformiga utgjutelser. Man torde därför ej

kunna påstå, att vederbörande synnerligen hedrat

kompositörens minne genom att på en sådan dag
framdraga ett sådant verk, ty trots de onekliga för-

tjänsterna i rent fackmusikaliskt hänseende, måste

dock tyvärr denna "historiska komedi" lämpligen

kallas historiskt barnjoller. Stark var också kon-

trasten, när den Berwaldska operans fina och eldiga

uvertyr aflöste de föregående Mozartefterklangerna.

Det hade utan tvifvel varit bättre, om denna opera

gifvits i sin helhet såsom aftonens enda nummer."
1852 tilldelade Svenska akademien Lindblad sin

stora guldmedalj, vid hvilket tillfälle Akademiens
dåvarande direktör, biskop Fahlcrantz yttrade:

"Bland föremål utom den täflingsbana, som Akade-

mien öppnat, har hon jämväl innevarande år ägnat

ett bevis af sin aktning åt ett snille, som allmänheten

länge känt och värderat. Sången i egentlig mening
erhåller först sin högsta lyftning då dikten uppbäres

på tonernas vingar. Ännu innerligare, ehuru mera
sällsynt blir föreningen, då samma ande skapar och

sammansmälter ord och toner, hvilkas verkan på
människohjärtat därigenom fördubblas. Dyrbarast

15 — Svenska teatern VI.



för det fosterländska sinnet är dock denna sångens

uppenbarelse, när den återger endast inhemska bil-

der, sådana de lefva i djupet af Nordens hjärta, med
bevarad renhet, oskuld, manlighet, fromhet och all-

var, och när dessa lyrans skapelser ännu i våra da-

gar uppstå såsom folksång i den mening, att de sjun-

gas med samma förkärlek af alla i slott och i hydda.

Ett särskildt anspråk på detta samfunds erkännande

äga de slutligen, om de, såsom Akademiens stiftare

bjöd, göra den svenska sången känd i främmande
länder. Svenska akademien har därföre trott sig af-

börda en förbindelse i den fosterländska sångens

namn, då hon öfverlämnat sin stora medalj i guld

till herr Adolf Fredrik Lindblad." Och då Akade-

mien 1880 låtit prägla hans bild på sin årliga skåde-

penning, skrifver Karl Eupert Nyblom i sitt äre-

minne öfver tonskalden, att "Akademien därmed in-

genting annat gör, än att hon på den förevigades

graf, om också gräset på denna då ännu icke hunnit

grönska många somrar, bekräftar den i allas tankar

riktiga dom, som hon fällde redan under hans lifs-

tid, då han stod på höjden af snille och ryktbarhet".

Medaljens åtsida föreställer hans bröstbild, frånsidan

en bard, som spelar på sin harpa, med omskriften:

Mysteria animas chordaB resonant (Harpans strängar

återgifver underbara toner ur själens djup). I af-

skärningen läses likaledes på latin: Utmärkt genom

snille och konst dog han år 1878. Af Musikaliska

akademien hade han varit medlem sedan 1831.
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"På grund af bevekande omständigheter" gafs den

sista föreställningen under spelåret 15 juni till för-

mån för fru Enbom, hvarvid för första gången upp-

fördes en enaktskomedi af Kotzebue "Den fattige

poeten'* med Almlöf i titelrollen, biträdd af Emilie

Högquist, Karolina Bock och Hessler. Efter förpjä-

sen exekverade flöjtisten Bock ett adagio med varia-

tioner af Fiirstenau, hvarefter repriserades Steibelts

skådespel med sång i tre akter **Romeo och Juliette",

som ej varit gifvet på flera år och första gången upp-

fördes hos oss 1815 (se del III sid. 133). Fru Enbom
sjöng själf den kvinnliga titelrollen och Lindström
Komeo, hvilken han här kreerade. Fredrik Kinman-
son utförde Capulets roll, Charlotte Ficker Cecile,

Habicht don Fernando, Romeos rival, Fahlgren Ca-

pulets vän Cebas, Deland den gamle tjänaren Anto-

nio och Wennbom Alberti, Romeos vapendragare.

Operan gafs ytterligare två gånger under hösten på-

följande spelar, hvarefter den för alltid nedlades.

I sammanhang med frågan om enskilda teatrars in-

rättande framkom grefve Otto August Cronhjelm vid

1834 års riksdag, utan någon förefallen anledning,

med en motion om censur för de stycken, som upp-

föras å dylika teatrar, "till förekommande af själfs-

våld". Ekonomiutskottet, som egendomligt nog fick

frågan till sig hänskjuten, tillstyrkte densamma, och

borgarståndet ensamt afslog förslaget. Genom cir-

kuläret 7 mars 1835 stadgade regeringen, att "teater-



stycken må icke på enskilda teatrar uppföras, utan

att förut vara granskade och godkända af därtill för-

ordnad person eller auktoritet", och lades censors-

makten i händerna på öfverståthållarén i Stockholm

och konungens befallningshafvande i landsorten. På
grund af en mängd klagomål gjordes 15 augusti 1842

det tillägg, att "tiden för verkställandet af censur

öfver skådespel bestämmes till högst en månad, efter

det ett teaterstycke blifvit för undergående af sådan

granskning till vederbörande öfverlämnadt". — Kom
så mars 1844, då Victor Hugos skådespel "Lucretia

Borgia" skulle ges som recettspektakel för Edvard
Stjernström å Nya teatern. Redan 1835 hade pjäsen

från trycket utgifvits i öfversättning af sedermera

teologie doktor K. J. Lénström. Öfverståthållarén

Mauritz Lewenhaupt förbjöd den emellertid helt en-

kelt såsom för sedligheten sårande. Anders Linde-

berg gick då till kungs besvärsvägen, men fick till

svar, att "utväg icke finnes till anförande af besvär

öfver censors beslut". Stjernström vände sig då till

ecklesiastikministern biskop Heurlin, som genom sitt

inflytande förmådde öfverståthållarén att efter någ-

ra små obetydliga ändringar ge sitt samtycke till

styckets gifvande åtta dagar därefter 15 maj. Johan
Gabriel Carlén påstår, att alltsammans inskränkte

sig till att Lewenhaupt låtit Gennaro i sista scenen

utropa: "Ah, förskräckligt!" och därpå nedfalla döen-

de. — Den 30 september 1844 inlämnade A. Lindeberg,

L. A. Weser, O. U. Torsslow, J. N. Ahlström, Edv.

Stjernström samt bröderna Deland till regeringen en

ansökan om censurens upphäfvande. Frågan remitte-

rades till de tjugufem censurmyndigheterna, hvilka



samma år inkommo med sina utlåtanden. Den 9 ok-

tober 1845 klagade petitionärerna öfver att de ej fått

svar. Först efter åtta år, 7 december 1852, afgafs

regeringens resolution, hvilken innehöll ett bleklagdt

nej utan all motivering. Som bekant upphäfdes ej

censuren förrän 28 december 1872.

Vid samma tid som regeringen hade obehaget med
Kungliga teaterns omorganisation, utvecklade sig det

gamla Lindebergska teaterbråket på ett för höga ve-

derbörande allt annat än angenämt sätt. Vi erinra

oss från det föregående, huruledes den teaterintres-

serade kaptenen redan vid den stora schismen 1828

erbjöd sig att öfvertaga den kungliga teaterns admi-

nistration, men att detta hans anbud af regeringen

afslogs. 1832 begärde han att själf få anlägga en tea-

ter, men regeringen sade äfven denna gång nej. Lin-

deberg ingaf då till justitieombudsmannen en klago-

skrift, hvilken han aftryckte i Stockholmsposten,

hvaruti han påpekade det olagliga motiv, som föran-

ledt regeringens afslag på hans ansökan, och som
ingenting annat var än upprätthållandet af ett orätt-

mätigt monopol till förmån för Kungliga teatern.

Vederbörande myndighet lade endast skriften till

handlingarna, men Lindeberg miste det understöd af

400 rdr bko han såsom regeringsvänlig skribent åt-

njutit sedan 1816. I början af 1834 förnyade han sitt

anbud att på tio år öfvertaga teatern mot en arrende-

summa af 10,000 rdr bko om året, men ånyo möttes

hans anhållan af ett bleklagdt nej. Vår kapten in-
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lämnade 13 mars en ny skrifvelse till justitieombuds-

mannen, hvari han påstod, det konungen till förmån

för sin teater förnekade alla andra att anlägga så-

dana, hvarigenom den kungliga teatern förvandlats

"till ett monopolium, faststäldt till vinst för konun-

xyf^^^y^rKcU^C
<:i

gen, hvilket strider mot regeringsformens 60 §". Vi-

dare förklarade han, det konungen brutit mot sven-

ska folkets urgamla rätt att sig beskatta, då han

ålagt personer, som ge offentliga representationer

eller maskerader, att betala afgifter till än den ena,

än den andra af Kungliga teaterns pensionskassor.

Konungen hade alltså förbrutit sig "emot både

grundlagen och den allmänna lagen, som belägger
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det brott att lägga skatt och tunga på konungens un-

dersåtar med icke mindre än dubbel tjufsrätt". Och
kaptenen skydde icke att draga de allra galnaste slut-

satser af sitt påstående. Enligt hans bevisföring

>->^*/f^ ^-^ 6 c^' Zcy^t
f
erU c^^ /'-ry ^Ca^-.-^ TV^ f^*^- /*^ ^"^^^"^

^ /J^ \i'4jt. //<^'t. J^-- '-^*^' ^O.v'^ ^U /^^ ^2^. -d^-^t,.

Lindebergs handstil. Efter ett bref från Stadshus-

häktet 1834 i författarens samlingar.

ledde detta lagbrott till det rena godtyckets öf^^er-

välde, och han slutar sin skrifvelse med ett ljungande

memento: "Vi hafva i dag den 13 mars. I dag är ett

fjärdedels sekel förflutet, sedan en svensk konung
störtades från sin tron för det han illa vårdat sitt

lands intressen". Han anbefaller justitieombuds-

mannen att undersöka förhållandena och återföra

grundlagen till efterlefnad, eller också måste den an-
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ses upphäfd och godtycket infördt som lag". "Natio-

nen får då veta, hvar det har sin gräns, hvilket hon

nu ej vet, och för mig återstår att afvakta bättre ti-

der." — Lindeberg anklagades nu för majestätsför-

brytelse, instämdes inför Svea hofrätt 11 april och

häktades genast. Det enda straff, som den tiden kun-

de ådömas för högmålsbrott var hufvudets förlust,

och åklagaren påyrkade också detta. Paristidningen

Le National innehöll 19 maj 1834 en lång artikel un-

dertecknad A. Lindeberg ancien capitaine, uti hvil-

ken en utförlig framställning gifves af högmålsbrot-

tet, och där kaptenen för Frankrike och hela Europa
ånyo upprepar sin förklaring, att han icke tänker

begära nåd, om han skulle dömas att mista lifvet. I

Le Nationals korta men märkliga ingress kallas han
redacteur en chef för tidningen Aftonbladet. Den 19

juni afkunnades domen, som verkligen lydde på hals-

huggning, hvarvid Lindeberg endast yttrade: "Jag

beklagar den kungliga hofrätten". Aftonbladet och

Dagligt Allehanda förklarade harmset, att nu vore

all yttranderätt aflifvad i Sverige, och majestätsför-

brytaren mottog i sitt fängelse på Stadshuset så mån-
ga bevis på allmänhetens sympati, att han med full

rätt kunde afsluta sin försvarsskrift med orden:

"Hvad som än må inträffa, blir jag dock alltid den

vinnande parten". Högsta domstolen fastställde döds-

domen i september, och kaptenen vägrade att söka

den tillagda benådningen från lifsstraffet till tre års

fängelse å fästning. Häruti styrktes han på det kraf-

tigaste af sin vän, den brandröde republikanen, anti-

kvariske bokhandlaren Per Götrek,som mer än en gång
yttrade till honom: "Låt dem ta ditt hufvud, låt dem
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la't; det gör så godt ... så godt . .
.", därmed menande

detsamma som den lifdömde, då han skref : "Ur mitt

blod skall frihetens stamträd uppväxa" — fast Göt-

rek uttryckte sig kanske något tvetydigt. Lindeberg

anhöll att blifva afrättad på sin födelsedag 8 novem-

ber, på hvilket datum äfven drottning Desideria var

född, och som tillika är årsdagen af Stockholms blod-

bad. Hans begäran bifölls, och själasörjaren började

bereda honom till döden. Allmänheten var i den hög-

sta spänning. De styrandes afsikt hade emellertid

aldrig varit att afrätta Lindeberg, och hans stånd-

aktighet försatte dem i stort bryderi. Ändtligen

hjälpte grefve Lagerbielke konseljen ur klämman ge-

nom förslaget, att Karl XIV Johan till åminnelse af

sin landstigning i Sverige 20 oktober skulle utfärda

ett amnestidekret för politiska förbrytare sedan 1810.

Då nu kaptenen envist vägrade att lämna sitt fän-

gelse, hittade man slutligen på att under förevänd-

ning af rummets rengöring skicka in till honom någ-

ra skurkäringar rikligen försedda med ämbar, dam-
borstar, trasor och viskor. Den tappre kaptenen in-

togs af fasa, när han fick syn på dessa furier i män-
niskohamn, som han skydde som pesten. Han stör-

tade hufvudstupa ut i korridoren, dörren slogs ögon-

blickligen igen efter honom, och Lindeberg var Öfver-

listad, återskänkt åt friheten — och den blifvande

Nya teatern, ty denna sin älsklingstanke öfvergaf

han aldrig.

Knappt hade han kommit ut ur fängelset, förrän

han ånyo hos konungen anhöll om tillåtelse att få

anlägga en teater. Denna skrifvelse, som inlämnades

6 maj 1835, var visserligen undertecknad af den af-
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skedade skådespelaren, hofintendenten Karl Fredrik

Berg", men det var ingen hemlighet, att Lindeberg

stod bakom. Efter ett och ett hälft års betänketid

afslogs den af konseljen 22 dec. 1836. 1838 inträffade

de blodiga kravallerna på Stockholms gator med an-

ledning af Crusenstolpes fällande för majestätsbrott

och hans afförande till Vaxholms fästning. Opposi-

tionens vind började blåsa allt skarpare mot rege-

ringen, och konstitutionsutskottet vid 1840—1841 års

riksdag upptog afslaget på Lindebergs skrifvelse

bland de anklagelsepunkter, hvilka borde föranleda

riksrätt mot statsråden. Det understöd af 4,500 rdr

bko samt tvåhundra famnar ved, som varit Kungliga

teatern förut beviljadt, blef af ständerna nekadt, un-

der uttalande af att denna indragning skedde, så län-

ge regeringen förbjöd privatteatrars inrättning.

Torsslow som den vintern med sitt sällskap upp-

trädde på Taliaordens teater i Kirsteinska huset och

gaf "dramatiska soaréer", hvilka dock icke fingo an-

nonseras, utan abonnerades i sällskapets namn, djärf-

des nu att spelåret 1841—1842 hyra teatern för egen

räkning och ge offentliga föreställningar, utan att

bry sig om Kungliga teaterns privilegier och pro-

tester, och regeringen vågade icke åtala honom för

lagbrott. — Nu insåg Lindeberg att "det sceniska

enväldet" omsider var störtadt, att den stund ändt-

ligen var kommen, då hans lifs käraste dröm skulle

gå i fullbordan, och att han icke vidare behöfde söka

något medgifvande till den teateranläggning, som
under alla dessa år hägrat för hans inbillning. Af
kaptenens dagbok ser man, att han 29 januari 1842

undertecknade köpekontraktet till en vid dåvarande



Lilla Trädgårdsgatan belägen obebyggd tomt, dittills

använd som vedgård, afskild från det s. k. Schultzen-

heimska huset, och att han 21 mars där lade grunden

till sin blifvande teater. Den som minnes gamla

Dramatiska teatern, erinrar sig nog också de bägge

kolossala granitpelare, som uppburo förstugans tak.

Nya teatern. Efter träsnitt i kalendern Svea för 1850.

Dessa voro de första beståndsdelarna af teatern, som

kaptenen anskaffat, och som han hade ropat in på

en auktion. Pengar till bygget fick han af konditor

August Davidsson mot att denne erhöll rättighet till

teaterns schweizerirörelse, hvilken han också dref

där i flera år. Murningen begynte 25 april, och i

slutet af september var taktäckningen färdig. Me-

dan teaterns inredning pågick engagerades persona-

len. Lindeberg saknade emellertid till sin olycka all
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organisationsförmåga, och det var en ohygglig trupp

han släpade ihop åt sig. Visserligen funnos där från

Kungliga teatern den unge Edvard Stjernström, re-

dan då en erkänd talang och en af publikens förkla-

rade gunstlingar, samt från landsortsteatrarna någ-

ra goda krafter, såsom Georg Norrby, Ludvig Zet-

terholm, Jean Högqvist, Roos m. IL, men resten voro

tjänstepigor, symamseller, mjölkflickor, skräddare,

skomakare och dylika, som aldrig stått på en scen,

icke kunde läsa innantill, och af livilka några sågo

ut, så de kunde skrämma hästar att skena. De hade,

som Rosén sedan skref i Dagbladet, "nog mycken lik-

het med Roms första befolkning". Den unge orgel-

nisten vid Vesterås domkyrka Johan Niklas Ahl-

ström blef kapellmästare, och en annan ung musi-

ker Johan Vilhelm Söderman blef andre orkesterchef.

För öfrigt bestod orkestern af tjugusju ledamöter.

Icke mindre än trettiosex aktörer och trettio aktriser

voro engagerade samt dessutom en mängd tjänste-

män och betjänte.

I slutet af oktober kringskickades rosenröda in-

bjudningsbref till akademier, vittra samfund, Kung-
liga teaterns styrelse, konstnärer, diktare samt tid-

ningsredaktioner att med deras närvaro hedra Nya
teaterns invigning 1 november. Bernhard von Bes-

kow återsände Svenska akademiens biljetter, hvilket

Aftonbladet fann lumpet. Kungliga teaterns direk-

tion representerades af öfverste Backman. Den ej

inbjudna publiken köpte sig tillträde till amfiteatern

och första raden för 1 rdr 16 sk. bko och för 1 rdr bko

till sittande parterr, hvilket man tyckte vara ganska

dyrt, då motsvarande platser på Kungliga teatern
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kostade 1 rdr 24 sk. bko och 1 rdr 16 sk. bko. Först

klockan tolf samma dag erhöll Lindeberg öfverståt-

hållarämbetets tillstånd att få spela. Klockan sex

öppnades dörrarna, och snart fylldes salongen af

högtidsklädda, nyfikna och välvilligt stämda åskå-

dare. "Sedan man fästat sin uppmärksamhet vid

korridorerna" — skri fver August Blanche — "rym-

ligare och bekvämare än Kungliga teaterns, inträder

man i en teatersalong, hvars rikt ornerade logerader

och avantscener i förening med de öfriga salongens

hufvudprydnader, lampkronan och ridån, i och för

sig själfva två mästerstycken, bilda något på en gång
trefligt och prydligt". Man frågade sig häpen, hur
allt detta kunnat åstadkommas på åtta månader?
Nu ger kapellmästaren tecken åt orkestern, som spe-

jar en introduktion af Söderman. Ridån går upp och

visar en rumsdekoration, hvilken på grund af sin

prydlighet får applåd. Skådespelaren Blomqvist in-

träder på scenen och uppläser en prolog af skalden

Ingelman, där det heter:

"Allt hvad finast sig i känslan röjer,

allt hvad djärfvast sig i handling höjer

npp mot ödets blinda öfvermakt;

ödets pil, som ondskan genombårar,

löjets gnista, stänkt på tidens dårar,

lastens falska fröjd och dygdens, himmel,

allt i brännpunkt här är sammanbragt."

Efter prologen följer Ahlströms iivertyr till Lings

sorgespel ^'Agne'\ som i fyra långa timmar pröfvar

publikens tålamod. Det var rysligt tråkigt. "Ett af

den svenska poesiens flinthårdaste alster", enligt



Blanches omdöme, och utförandet hjälpte icke upp

saken, men den välvilliga stämningen fortfor dock,

Stjernström mottogs med handklappningar, och Ahl-

ströms körer rönte äfven hevis på publikens bifall.

Agne, Uppsalas öfverkonung, framställdes af en svå-

ger till August Blanche vid namn Isberg, en lång,

ståtlig karl, som förut varit anställd vid ett af de

skånska kavalleriregementena, men därjämte idkat

skomakeri och tillverkat cigarrer, samt slutligen ge-

nom svågerns bemedling fått en inspektorsbefatt-

ning vid inrikes tullbevakningen och, då den upp-

hörde, pensionerades för sin återstående lifstid. Om
hans Agne yttrar Allehanda, att det var "en ledsam

figur, som vandrar omkring och slutligen blifver

hängd långt senare än troligen de flesta åskådare

önskat". Efter tragedien kom Onkel Adams enakts-

komedi "Profningen'* med kupletter, till hvilka Sö-

derman skrifvit musiken, och ofvanpå alltsammans

sjöng Henriette Widerberg en visa, hvarefter under

de lifligaste hurrarop och applåder inträdde på sce-

nen, omringad af hela truppen, en liten blyg man,

öfverväldigad af tacksamhet och lycka, och som i

denna ögonblickets hänförda stämning njöt belönin-

gen för allt hvad han under åratal lidit och kämpat,

innan han ändtligen nått sitt mål. — Spektaklet slu-

tade icke förrän en kvart efter tolf, hvarefter Linde-

berg på själfva scenen anordnat en fest för de till in-

vigningen inbjudna och hela personalen, hvarunder

värden hyllades med jublande tal, sång och versifie-

rade skålar såsom de fosterländska sånggudinnor-

nas ädle frihetskämpe.

Sedan den första nyfikenheten var stillad, svalnade



allmänhetens intresse mycket snart inför de under-

haltiga prestationer af den oöfvade skådespelartrup-

pen, af hvilken knappt en tiondedel dugde, och hvilkens

öppnas 1 dag Tisdae; den i November 1842 med

EN PROLOG.
Dcrefter pfves:AONE,

Sorgespel i ö Akter, med Körer, af Lingr,

Huld, Spiqvinna. . . , .
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Tilf slut

M;1I Liiitlmait.
Herr Lindmark

. Hf/ekert.

{« Zftterholiii
• Städandet
• Berglund
. Björk.

PRÖFNINaEM,
Komedi i En Akt.

Baronen spelas af Herr Blomqvist.
Emelie, ung EnkaV, _,,„ /AMI Laurent.
Marianne jhans Döttrar ^ , Westerberg
Kammarherren Sehysselberg . . Herr Blannhe.
Löjtnant Willnér ... » Björkman.
Magister Sommerdahl . . . . • Höggcist.• " ^ af 6r AhU

Fru Sommerdahl . .. ,

En Trädgårdsmästare .

En gammal bonde . . .

En Go.''se

En Trädgårdsdräng . ,

Musiken till Agne är komponerad
kupletterna till Prejningen af Herr Söderman

. Fru' hherg.
Herr Norrby,

» Ingerman.
. . Hög teldt

» SelaruUr
. ' Agrell.
samt uv«rtYion och

Priserna ärö i Banko:
(L y I* i sk a. Se ene n.)

Amfitealern . 1 Rdr 16 sk

Parterren • " } * TU
l:sU Raden, 1 sta Bänken ...•.!• 16 •

2:a, 3:e och 4 e bänkar 1 • — .

2dra Radens fond, la Bänken . . 1 • —
2 a dito ... - 40 •

3:e och Qerde dito — 32 .

Sidorna: l:a Banken . .
- 40

2 a och 3:e dito - 28 •

3:e och 4:c
l:a Bänken
2:a och 3:e

Stäc-udc Plate
Första Radens Avantsccn
Andra Radens dito

24 .

12 .

28 .

R;dr 24 •

Du som anlerknat «« till biljetter, behagade uttaga dern innan kl. 12 a Ladugårdflandct. Riddare-
.No 16 De niöiligen öfvcrblifna säljas i Teaterns biljettkontor efter kl. 1.

Dörrarna öppnas kl. 6, Spektaklet börjas kl. half 7 ocli slutas omkrhig kl. 10.

STOCKHOLM, TRYCKT HOS 1. J. HJERTA, 16*2.

Förminskad afbildning af affischen vid Nya teaterns

invigning.

ledning var under all kritik. Följden blef, att Linde-

berg inom två år måste afstå sin egendom åt borge-

närerna, något som gick honom djupt till sinnes.

Fattig och ruinerad grep han åter till pennan och

ingick i redaktionen af Dagen, där han trädde i stark



opposition mot Oskar I, men återvände 1847 till Af-

tonbladet. Han afled i Stockholm 12 december 1849.

Prån hans begrafning berättas, att konung Oskar

kommit åkande och, när hans vag^i mötte liktåget,

stannat och frågat, hvem som skulle jordas. Då han

därom blifvit upplyst, reste konungen sig upp i vag-

nen och blottade sitt hufvud, under det processionen

tågade förbi. Denna vackra hyllning åt kaptenens

minne hedrade konungen lika mycket som den gamle

oppositionsmannen.

Sedan Edvard Stjernström blifvit ägare af teatern,

lät han reparera den och satte upp Lindebergs por-

trätt öfver ridåöppningen. När teatern 1863 inköpts

af staten och blifvit kunglig, ville man taga bort por-

trättet och underställde detta Karl XV :s afgörande,

men konungen svarade endast: "Asch! låt gubben
sitta". Och det fick han också, tills teatern omsider

nedrefs.

Olof Ulrik Torsslow hade i likhet med sin hustru

blifvit erbjuden ett under hans dåvarande invaliditet

ganska förmånligt engagemang vid Kungliga tea-

tern. Han skulle få åtnjuta full pension, anställas

såsom lärare och dessutom erhålla en recett, men han
nekade envist i tro, att han skulle blifva fullkomligt

återställd, en förhoppning, som dock slog fel, men
med sin stora viljekraft förmådde han öfverraskande

väl att dölja sitt lyte, och hans verksamlietsbegär

var oförminskadt. Ett under vintern planlagdt upp-

trädande i Göteborg tillsammans med Pierre Deland
och hans trupp blef ej af, men sedan teaterdirektör
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Wildner öfverlåtit det de Broenska familjeprivilegiet

till Torsslow och Pierre Deland, som var gift med en

dotter till Isak de Broen, började de sin verksamhet

därute på Djurgården lördagen 2 maj 1835 i den gul-

målade ladan med den trånga och klent upplysta sa-

longen. Trots att den nya direktionen höjt inträdes-

prisen, voro alla biljetter slutsålda flera dagar förut,

och Torsslows framträdande på scenen hälsades af

publiken med applåder och hurrarop. Äfven fruarna

Torsslow och Erikson mottogos med handklappnin-

gar, liksom ett par af truppens gamla medlemmar,
som publiken kände igen.

För några år sedan väckte en insändare i en här

utkommande teatertidning det förslaget, att de upp-

trädande artisternas namn ej skulle utsättas på affi-

schen, ett påhitt hvilket betecknades icke blott såsom
särdeles spirituellt utan också såsom något alldeles

nytt. Ack! det finnes intet nytt under solen.

Det där påfundet infördes just sommaren 1835

på Djurgårdsteaterns affischer till stor förar-

gelse både för publiken och kritiken. Under se-

nare tid har det en gång tillämpats vid Kungliga
dramatiska teatern, då "Envar" där uppfördes. Re-

sultatet blef, att en mycket framstående artist kriti-

serades i en morgontidning för sitt utförande af en

bland de däri förekommande rollerna, oaktadt han
icke ens var med i stycket.

Det första programmet utgjordes af en gammal,
redan 1827 på Djurgårdsteatern gifven, af K. Wild-
ner öfversatt, på tyska bearbetad italiensk femakts-

komedi ^*Amerikanaren". Torsslow hade där en still-

sam, passiv roll, hvilket lämpade sig för hans långt

10 — Svenska teatern VI.
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ifrån återvunna herravälde öfver gången. Han hal-

tade ännu ganska svårt. Till efterpjäs gafs f. f. g.

en fransk vådevill *'Rataplan eller Den lille trumsla-

garen*\ där fruarna Torsslow och Erikson fingo i en

ny upplaga af pagerna i "Felsheims husar" visa sig

i karlkläder, den ena som trumslagare, den andra

som pipare. Efter spektaklet inropades de tre artis-

terna under stormande bifall. Andra gången blef

salongen utsåld först vid föreställningens början,

och endast Torsslow visade sig vid framkallelsen.

När programmet gafs tredje gången, var salongen

blott fylld till hälften, och publiken aflägsnade sig

utan bifallstecken. Den 3 maj bjöds på gammal
skåpmat, en treaktsdram af Kotzebue *'Den värdiga

hustrun*', som tydligen hörde till det slags dygde-

mönster, om hvilka Fredrika Bremer säger i sina

Teckningar ur hvardagslifvet, att "det finnes dyg-

der, som göra en sömnig", ty den uppfördes aldrig

mer. — Teaterns nästa nyhet 11 maj bestod i en af

Torsslow från franskan öfversatt femaktsmelodram

"Giftblanderskan'\ ett ohyggligt nervskakande skå-

despel, som handlar om en förnäm dam, hvilken af-

dagatager nästan hela sin släkt och åtskilliga oskyl-

da personer dessutom. För öfrigt förekommer där

tortyr, en människas innebränning, en annans brän-

nande på bål, med flera gräsligheter. Pjäsen var bra

uppsatt, spelades förträffligt, och den sensationslyst-

na publiken vallfärdade ditut ett tjugutal gånger för

att njuta af rysligheten. Vidare uppfördes "Slottet

Kenilworth", "Damer och husarer", "Friaren från

Mexico" och "Carl XII på ön Eiigen" med Malm-
ström i titelrollen 8 juli. Aftonbladet påpekar folk-
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gunstens föränderlighet, då denne hjältegestalt nu
kunde visa sig på svensk scen utan att mötas af fullt

hus och utan ett enda bifallstecken. En insändare

skref i augusti: "Man trodde sig ha rätt att vänta af

herr Torsslow förmåga att urskilja, hvad som verk-

ligen är godt, underhållande och kvickt, men det han
under innevarande säsong presterat synes vittna om,

att han med allt sitt snille som skådespelare likväl i

valet af pjäser är en ganska renlärig skolär af de

kungliga teaterdirektionerna." — Först genom upp-

förandet af femaktskomedien '*Strozzi och Martino

eller Konspirationskonsten" 5 september fick Torss-

low vind i seglen. Det var en öfversättning med för-

bytta namn efter en af Scribes bästa komedier "Bert-

rand et Raton". Originalet handlar om Struensees

fall, men författaren har i sin kvicka dialog gjort de

mest närgångna hänsyftningar på samtida franska

förhållanden, hvarigenom den blir en verklig piéce

de circonstance, ett tillfällighetsstycke, där intrigen

icke illa symboliserar julirevolutionen. Grefve

Bertrand Rantzau är ett ända till fullkomlighet ut-

fördt porträtt af Talleyrand och i Raton Burken-

staff, hufvudmannen för folkpartiet, finner man en

rätt tydlig hänsyftning på Jacques Lafittes öden un-

der och efter "de ärofulla dagarna".

.... Mutato nomine de te

fabula narratnr.

Allt detta stegrade naturligtvis pjäsens intresse i

Frankrike. Här var det ensamt Torsslow, hvilken ge-

nom sitt snillrika spel som ministern Strozzi förlä-

nade stycket hela dess betydelse. Det hade ursprung-
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ligen blifvit inlämnadt till Kungliga teatern, som
dock icke vågade gifva det af hänsyn till danska liof-

vet (hvilka hänsyn äfven förhindrade återupptagan-

det af stockholmarnas älsklingsopera "Gustaf Vasa").

Man anmodade då Lagerbielke att retuschera det-

samma. Han hittade på att förlägga handlingen till

storhertigdömet Milano på 1400-talet under Fran-

cesco Sforzas styrelse, hvarpå han lämnade pjäsen

till Torsslow, som med den i elfte timmen räddade

både teaterns ekonomi och sitt eget anseende. Han
gaf rollen med en natur, en hållning, en säkerhet, en

genialitet och en finhet i uppfattningen, som han
sällan, måhända aldrig till den grad ådagalagt som
här. Torsslow hade en svaghet att emellanåt i sina

roller efterlikna kända personligheter. Sålunda imi-

terade han i denna skapelse excellensen Lagerbielke,

hvilken fine diplomat i sin tur icke så litet önskade

erinra om den i komedien framställde Talleyrand och

använde äfven hans sätt att snusa. Glanspunkten i

Torsslows framställning lär ha varit slutscenen i

fjärde akten, då han stänger in konspiratören Mar-
tino i källaren och stoppar nyckeln i fickan. Han
tog sig då en pris på det Talleyrand-Lagerbielkeska

sättet, och med en listig blick och skalken i mungi-
porna mumlade han sitt: "Så där ja! det går bra!",

^ust som ridån föll. Denna hans berömda, ofta om-
talade snusning var ju i själfva verket en oerhörd

anakronism, eftersom pjäsen spelade på 1400-talet,

dock knappast värre än "stor"-hertigskapet öfver Mi-

lano, som aldrig existerat, till på köpet omgifvet af

en alldeles modernt inrättad ministär, där. det till

och med förekom en sjöminster, ehuru hertigdömet
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icke ägde någon flotta. Vilhelm Erik Svedelius be-

rättar i sina ungdomsminnen, hvilket starkt intryck

denna komedi gjorde på honom, och han omtalar äf-

ven, hur han såg "Macbeth" gifvas därute på Djur-

gården. "Torsslow och fru Torsslow spelade hufvud-

rollerna förträffligt" — säger han — "men teatern

var för liten för det stora sceneriet, hvilket därför

förlorade mycket af sin gripande makt enkannerli-

gen i scenen med häxorna, då Macbeth ser sina spök-

syner". Svedelius var äfven lifligt berörd af Torss-

iows spel som Kichelieu, en femaktsdram af Bulwer.

Ända till 1843 fortsatte Torsslow sin verksamhet

ute på Djurgården om somrarna. Om vintrarna spe-

lade han i landsorten och i Finland, där hans reper-

toar 1839 omfattade icke mindre än trettioåtta pjä-

ser. Aftonbladet skrifver i början af maj 1838; "Torss-

low, hvilken efter att förliden höst ha frånträdt bo-

laget med hr Deland såsom chef för egen trupp läm-

nat hufvudstaden, har efterhand gifvit representa-

tioner i Jönköping, Malmö, Kristianstad och Göte-

borg. Han har allestädes blifvit högt uppburen för

sin skådespelartalang, ja, firad på både prosa och

vers. Truppen har vunnit förstärkning, äfven re-

pertoaren. Pasquillet, Tänk på Caesar, Mjölnaren och

hans dotter. Belgier och Spanjorer samt Michel Per-

rin äro de nya stycken Torsslow för med sig hem."

Djurgårdsteatern öppnades 13 maj med "Pasquillet",

då han mottogs med lifliga applåder. Vintrarna 1840

och 1841—1842 uppträdde han, såsom förut omtalats,

på teatern i Kirsteinska huset, hvarigenom han ba-

nade väg för det Lindebergska teaterbygget. I mid-

ten af maj 1843 öfverreste herr och fru Torsslow till
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Helsingfors följda af Djurgårdsteaterns hela dåva-

rande personal, hvaribland befunno sig Fr. Deland,

Broman, Andersson, alla med fruar, Happe, Lager-

Plan öfver teatersalongen i Kirsteinska huset. Efter

träsnitt i Teateralmanacka för 1842.

qvist, m:na G. Widerberg, Asplund m. fl. Flera af

den tidens moderna större dramer och komedier spe-

lades såsom Bulwers "Kiehelieu", Scribes "Ett glas

vatten" och "Förtalet", Dumas "Kean", o. s. v., till
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sina hufvudroUer på det utmärktaste sätt utförda.

Sejouren var lysande men kort. Redan efter tre vec-

kor återvände artisterna till Stockholm, där Torsslow

öfverlät Djurgårdsteatern till Fredrik Deland och

tog själf jämte sin hustru anställning vid Nya tea-

tern. Trots förnyade anbud från Kungliga teatern

kvarstod han där ända till 1856. Sedan Anders Lin-

deberg kullbytterat och teatern 1846 försålts på auk-

tion, hyrdes den af Torsslow på tio år. Såsom sin

närmaste man antog han Edvard Stjernström, tills

denne 1850 bildade egen trupp och begaf sig af till

Finland. Det var på denna scen makarna Torsslows

egentliga glansperiod inträffade, då de spelade

"Kung Lear", "Lucretia Borgia", "Clavigo", "Klost-

ret Castro", "Ludvig XI", "Eingaren i Notre Dame",

m. fl., där de utförde hufvudrollerna och det på ett

sådant sätt, att den Mindre teatern, såsom den då

kallades, i jämförelse med den Kungliga ovillkorli-

gen måste betraktas såsom den större scenen. Perso-

ner, som sett Torsslows framställning af kung Lear

och äfven den store italienske tragikern med Guds

nåde Ernesto Rossis tolkning af samma roll, ha för-

säkrat mig, att de ej visste, hvem de skulle sätta hög-

re. 1847 yttrade en åskådare af första uppförandet

af det Shakspereska mästerverket på Mindre teatern:

"Oaktadt det var Torsslows recett, var det endast

hälft hus. Han utförde emellertid rollen så, att,

om Shaksperes odödliga ande ännu kunde ha en

blick kvar för de jordiska sträfvanden, som en gång

voro hans egna, om han kunde se, hur hans innersta

andemening af den svenske skådespelaren anas, kän-

nes och uttryckes, skulle han tvifvelsutan till honom
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hviska liksom Napoleon till sina marskalkar såsom

den största belöning för en vunnen batalj: Jag- är

nöjd med dig, min son!" — Ett annat mästerstycke

var hans återgifvande af titelrollen i Kasimir Dela-

vignes historiska femaktsskådespel på vers ''Ludvig

o. U. Torsslow såsom Ludvig XI. Efter teckning af

J. V. Wallander.

Xr\ hvilket skildrar den gamle despotens dödskamp.

Torsslow framställde på ett högst originellt sätt den-

na blandning af grymhet, trolöshet, list, misstänk-

samhet, statsklokhet, blodtörst, dödsfruktan och vid-

skepelse, som utmärkte denne tyrann, och hans döds-

scen lär i synnerhet ha varit beundransvärd. Då han
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under ett gästspel i Finland uppträdt i denna roll,

skref Zakarias Topelius i Helsing:fors' Tidningar juni

1851: "I onsdags erbjöd Helsingfors' teater en säll-

synt konstnjutning. Man gaf Ludvig XI med hr

Torsslow i titelrollen. — — Hr Torsslow står full-

ändad, beundransvärd i styckets medelpunkt; konun-

gen och människan förstår han att utprägla lika

skarpt och sant; man ryser, man beundrar, man lär.

Helsingfors' scen har aldrig sett något mera helgju-

tet; det är konstens idealiska stämpel tryckt på verk-

ligheten; själfva det ömkliga får däraf sin storhet,

och brottet förnekar sig själft med förfärande san-

ning". — I ''''Klostret Castro'\ som gick öfver sjuttio

gånger, firade han en mera lättköpt triumf, då han

t-åsom kardinal Montalto kastar kryckan och för-

ställningen och står där som den kraftfulle påfven

Sixtus den femte. En lika snillrikt utförd kontrast

till dessa figurer var hans älskvärde, hjärtevinnande,

oskuldsfulle landtpräst "Michel Perrin'\ som man
af misstag gjorde till polisspion, men som genom att

tala hjärtats enkla språk till ett par unga konspira-

törer räddar förste konsulns lif. "Torsslow som Per-

rin" — säger en kritiker — "tilldömes det högsta

pris. Det är intet ögonblick skådespelaren man ser,

det är den sannskyldige människan i hela sin okonst-

lade naturlighet, med sin hjärtliga enfald, sin krist-

liga lefnadsvishet, sin outtömliga godsinthet jämte

denna glädtighet, detta muntra lynne, som är de fö-

renämnda egenskapernas följeslagare och belöning,

och som aldrig öfverger honom utom i det ögonblick

han upptäcker, att han hade haft det förnedrande

uppdraget att tjäna polisen som handtlangare,"
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Sara Torsslows förnämsta skapelse vid sidan af

hennes storstilade lady Macbeth och hennes skräck-

injagande Lucretia Borgia torde ha varit det kvinn-

liga vidundret syster Gudule i det romantiska skåde-

Sara Torsslow såsom tant Bazu. Efter teckning af

J. V. Wallander.

Spelet **Bingaren i Notre Damé'\ till hvilka trenne

mäktiga karaktärsframställningar den Kungliga

teatern icke ägde att framvisa någon som helst mot-

svarighet. Den sistnämnda pjäsen gick nära trettio

gånger på Mindre teatern med henne som den van-

sinniga i sin håla inspärrade kvinnan, hvilken sör-

jer sitt förlorade barn. Hon lär i den rollen varit
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mer än mästerlig! En alldeles motsatt skapelse af

grodmodighet och rättfram enkelhet hildade hennes
mycket berömda, präktiga utförande af titelrollen i

den franska tvåaktskomedien "Tant Bazu eller Den
högvälborna fiskköperskan'\ de franska hallarnas af

o. U. Torsslow. Efter unik fotografi i författarens

samlingar.

alla åtlydda och fruktade men omtyckta härskarin-

na. På grund af tilltagande sjuklighet (se del V sid.

110) måste hon lämna scenen 1850 och dog nio år där-

efter.

Sedan Torsslow 1854 öfverlåtit Mindre teatern till

Edvard Stjernström, antog han slutligen 1856 Kung-
liga teaterns kallelse att bli styresman för scenen

med åliggande att vissa gånger tjänstgöra som skå-

despelare och kvarstod i denna befattning till 1861.
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Han uppträdde sedan vid åtskilliga tillfällen på

Mindre teatern, sista gången 15 maj 1863 som Michel

Perrin. Därefter drog han sig helt och hållet tillba-

ka i privatlifvets lugn, ömt vårdad af öina barn, men
då han fyllde sjuttiofem år, visade det sig, att, trots

de tretton år som sedan dess förflutit, han likväl ej

var af sin samtid förgäten. En deputation af beund-

rare och konstvänner öfverlämnade då till honom för

att lindra hans ekonomiska bekymmer en subskribe-

rad hedersgåfva, bestående af en silfverkanna fylld

med niotusen kronor i guld. Man önskade, sades det,

göra kvällen ljus och klar för den, hvars strålande

snille spridt så mycken glans öfver den svenska dra-

matiska konsten. Den 1 september 1881 afsomnade

han i frid nära åttio år gammal. Lars Hjortsberg

kallas sedan gammalt alltid Sveriges störste skåde-

spelare, men fråga är, om icke Ulrik Torsslow med
mera rätt kan göra anspråk på den benämningen.

Snillrik och skarpsinnig ägde han en mångsidighet,

som förlänade honom förmåga att skänka lika myc-

ket sanning och lif åt en Macbeths ärelystnad och en

Lears vansinne som åt en Jovials burleska plikttro-

het eller en Michel Perrins naiva godmodighet.

I Minnets höga, ljusa tempelsalar

hans bild i ett förklaradt skimmer står,

och mäktigt än om flydda tider talar

den konstnär vi med stolthet kalla vår.



ANMÄRKNINGAR OCH TILLÄGG.

Genom ett beklag-ligt förbiseende vid genomläsandet
af professor Nybloms redogörelse för omändringarna i

operasalongen 1815 i hans "Minne af öfverintendenten
friherre C. Fr. Adelcrantz" (Sv. akad. handl. 1890) har
jag i del III sid. 135 af dessa anteckningar omtalat till-

bakadragandet af scenens gränslinje såsom inträffande

samtidigt med ofriga förändringar. Detta ägde emel-
lertid rum långt senare, hvilket ju också tydligt fram-
går af de afbildade samtida planritningarna.

Sid. 36.

Dahlgrens uppgift i hans förträffliga Anteckningar
om Stockholms teatrar, att Lars Hjortsberg var från-

varande under spelåret 1832—33 är icke med verkliga
förhållandet öfverensstämmande, hvilket framgår af

redogörelsen för spellistan, ehuru han visserligen äm-
nade afgå. Redan på våren skref han till Beskow och
begärde sitt afsked, emedan en sorglig tilldragelse inom
familjen gjorde honom "alldeles oförmögen att fram-
träda för allmänheten". Det var sonen Karls oregel-

bundheter, som i augusti slutade med konkurs. Efter en
tid lugnade han sig emellertid och återuppträdde redan
i oktober. — För öfrigt var Karl Hjortsberg icke den
den ende aktören, som den tiden gjorde konkurs. Lars
Kinmanson, J. P. Håkansson, herr och fru Bock, Malm-
ström m. fl. kullbytterade samtidigt, för att icke tala om
Georg Dahlqvist med 52,000 rdr rgs i tillgångar och
50,000 i skuld. Ja, till och med "ett yngre vid Kungliga
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teatern anställdt frnntimmer, väl kändt af alla våra
unga eleganter", cessionerade med en brist af 20,000

rdr bko.

Sid. 41.

På grund af Sara Torsslow-bildens stora likhet med
originalet får man hoppas, att äfven Henriette Wider-
berg, af hvilken eljest intet ungdomsporträtt finnes,

är lika väl träffad.

Sid. 50.

Antonia Adamberger, f. 30 dec. 1790 i Wien, t därstä-

des 25 dec. 1867, var dotter till tenorsångaren A. och den
berömda hofskådespelerskan Maria Anna Jaquet, vid
hvilkens afskedsföreställning 22 febr. 1804 hon själf

f. f. g. beträdde scenen. Efter moderns död 5 nov. s. å.

ledde skalden Heinrich von CpUin den unga flickans

uppfostran. Utmärkt icke blott genom skönhet och ta-

lang utan även genom en fläckfri vandel, blef hon snart

en af Tysklands främsta konstnärinnor inom det tra-

giska facket och tillhörde Burgteatern till 1817. För den
tj^ska litteraturen fick hon en särskild betydelse ge-

nom sin förbindelse med Teodor Körner, som ägnade
flera förtjusande dikter till henne under deras förlof-

ningstid, benämnde sitt drama "Toni" efter henne och
skref "Hedvig eller Banditbruden" för henne liksom
Helenas roll i "Zriny". Hennes hjältesjäl uppmuntrade
honom, då han drog ut i den heliga strid, hvarifrån han
icke kom tillbaka. Först fyra år senare gifte hon sig

med en annan frivillig från frihetskriget, den seder-

mera som arkeolog och konsthistoriker berömde Josef

Arneth. Sedan 1830 stod hon i nära förbindelse med
kejsarinnan Karolina Augusta, hvilken anförtrodde

henne att utföra många af sina kärleksverk. Sorgen
öfver Kömers förtidiga död återvaknade, så ofta hans
namn nämndes, och kostade henne bittra tårar.
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Sid. 74.

Icke mindre än fem parodier på "Hernani" uppför-
des i Paris. Kvickast var den på Porte-Saint-Martin-
teatern. Den hetta "Ni Ni! Cest fini ou La contrainte

par cor", traduit de Goth (d'Hug'o) par un Vandal, mu-
sique d'un Hun. Innan ridån gick upp, hörde man från
scenen ett valthorn, och därefter spelade orkestern

fredsdomarens bekanta utrop i "Hvita frun": "Hur skall

jag- det förklara? Jag ingenting förstår!" Herr NiNi
är en slarfver som rymt från fattighuset, dona Sol är

en madame Parasol, och Karl V har förvandlats till

en harlekin, fabricant de blanc d'Espagne a Madrid prés

Boulogne. Den bekanta versen "J'écraserais dans 1'oeuf

ton aigle impériale" lyde i parodien "Je pourrais fécra-

ser commc Toeuf d'une poule. Tu n'es qu'un hommelet."
Efter fjärde akten, då de båda älskande förenas, skulle

man tro, att pjäsen vore slut, men då kommer regis-

sören in och ber åskådarna icke gå sin väg, emedan det

återstår en akt. I denna tar Ni Ni gift, i det han säger:

"Mourons comme Juliette et comme Roméo. Grands
dieux! Que c'est mauvaist" Hvarpå den gamle, en kock,

svarar: "Cest moitié rhum et eau" (Roméo). Därefter

stiga de båda förgiftade upp och dansa i baletten.

Sid. 83.

I mina samlingar finnes följande bref från Crusell

till Westerstrand, hvilket jag här f. f. g. offentliggör, då
det innehåller några rader om operan "Fra Diavolo":

"Min högtärade Broder! För Ditt vänskapsfulla Bref,

som i dag från Söderköping kom mig tillhanda får

jag ödmjukast tacka. Att Klemming ej fick eklärerin-

gen, då han icke var den minstbjudande, var ganska na-

turligt, och jag hade i Ditt ställe handlat alldeles på
samma sätt. Redan förliden vinter gjorde jag vår vän
Beskow uppmärksam på Fra Diavolo, såsom i min
tanka en Cassa-pjes, efter vår Publiks smak; och i för-

modan, att han skulle finna det samma, började jag en
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Öfversättning:, som, om jag rätt minnes, slutade med
första Akten, men afstadnade sedan, emedan jag icke

hörde vidare talas om att den var ämnad att gifvas.

Skulle härom nu åter bli fråga, och Du anse mig vara
den som bör öfversätta Pjesen, anhåller jag — i synner-
het om den snart skall sättas i arbete — att efter min
hemkomst få några veckors ledighet från Repetitioner,

äfvensom jag gerna önskade från Köpenhamn få den
för Danska Theatern omarbetade Texten, i händelse den
icke finns i sjelfva Partituret som Sevelin anskaffat.

Jag hade hoppats få det nöjet att råka Dig, min
Heders Bror, vid Canalen d. 26:te, trycka Din hand,
och presentera för Dina öron mitt yngsta barn: Musi-
ken till Pontins Cantat eller Declamatorium. Beklag-
ligt vis har jag hört att Du ej kommer ned, troligen i an-

seende till arrangeringen för Jubel-Spectaklet. Vid detta

tillfälle hade jag ämnat hos Dig ödmjukast anhålla om
att få dröja med min återkomst några dagar, det vill

säga till den 5:te October, för att kunna besöka en vän
i Södermanland. Hos Berwald har jag redan förfrågat

mig, men ej fått ännu något svar. Cora bör ej bli ett

hinder, ty Clarinett-stämman är däruti högst obetydlig.

Jag längtar mycket efter att munteligen få betyga
Dig den sanna högaktning och upprigtiga tillgifvenhet

hvarmed jag alltid framhärdar Min högtärade Broders
ödmjukaste tjenare. B. Crusell. Linköping den 19:de

Septbr. 1832."

Sid. 84.

Under 1700-talet började man i Italien för första gän-

gen i operetten framställa engelska lorder såsom ko-

miska typer för rika uppblåsta utlänningar.

Sid. 85.

När Ferdinand IV af Neapel inlåtit sig i krig mot
franska republiken, besatte fransmännen Neapel, och

under deras skydd proklamerades därstädes den "Par-
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tenopeiska republiken" 25 januari 1799. Bland präster-

skapet, som fruktade republiken, fanns ännu tillgifven-

het för konungadömet liksom bland landtbefolkningen
i södra Italien, hvilken det förra uppeggade till strid

för den heliga tron, för konungen och kyrkan. Bland
denna samling äfventyrare fanns en, som ristat sitt

namn i blod i de s. k. Sanfedisternas annaler, Fra Dia-
volo eller Michele Pezza, såsom han egentligen hette.

Världsberömd har han blifvit genom Alexander Du-
mas, som skildrar denne bravo i sin Bourbonernas hi-

storia liksom i romanen La san Felice, och än mer ge-

nom Aubers opera, till hvilken Scribe skref libretten,

men gjorde af sin Diavolo en hjälte, som har föga eller

intet utom namnet gemensamt med den verklige äfven-

tyraren. Denne senare var bördig från Itri (f. 1771), en
liten stad i Terra di Lavoro, slöt sig snart till den anti-

republikanska rörelsen, och då fransmännen grusade
hans fädernehem och mördade hans föräldrar, svor han
att utkräfva hämnd på dem. Redan förut hade han
från ett bakhåll nedskjutit en svartsjuk äkta man, som
pryglat upp honom, och då dennes bror svor vendetta,

sköt han äfven denne från ett bakhåll. Jämte fem kam-
rater flydde nu Michele upp bland bergen och blef röf-

vare. Det sades, att ingen kula bet på honom, ty han
hade ristat upp ett stycke af armen och i Itris kyrka
lagt en hostia i såret, hvilken skyddade honom från allt

ondt. Sådan var folktron. — Då i slutet af 1798 konung
Ferdinand uppmanade neapolitanarna till motstånd
mot fransmännen, ställde sig Fra Diavolo i spetsen för

en stor skara frivilliga och hindrade fiendens fram-

trängande i trakten af Fondi. Han eröfrade Velletri,

Albano och Marino, men begick sådana våldsdåd, att

den befälhafvande generalen måste låta arrestera ho-

nom. Han insattes i S. Angelo, men lyckades fly och

återtog sitt forna röfvarlif, denna gång i Syditalien.

Sedan efter slaget vid Austerlitz 2 december 1805 Napo-
leon 1 februari 1806 dekreterat, att "la dynastie de

Naples a cessé de régner", hade den intet annat stöd än

17 — Svenska teatern VI.



258

den demoraliserade hären och Fra Diavolo. Denne drog
fram genom Abruzzerna, trummande och svängande
Sanfedisternas baner, nien föga mer än tvåhundra man
slöto sig till honom, villiga att strida för Bourbonerna,
för resten mötte han ovilja eller likgiltighet. Af det

för en kort tid sammankallade sicilianska parlamentet
utverkade drottning Maria Karolina ett anslag till in-

köp af en diamantbesatt jaktknif och ett par pistoler

åt öfversten Michele Pezza, kallad Fra Diavolo, och af

den fördomsfrie konung Ferdinand utnämndes han till

hertig af Cassano. De grymheter, som begingos af de

vilda upprorsledarna i Kalabrien, tAdngade emellertid

fransmännen att ditsända Masséna med en härstyrka,

och en fruktansvärd vedergällning utkräfdes. Blods-

domstolar och konfiskationer följde, och en stor del af

landet sköflades genom plundring och brand. Till sist,

hösten 1806, blef Fra Diavolo gripen af fransmännen,
och 12 november halshöggs han på piazza del Mercato
i Neapel.

Sid. 87.

Beträffande »Kabal och kärlek» ber jag få hänvisa till

de anmärkningar jag bifogat min tryckta öfversätt-

ning af stycket, hvilken användes vid pjäsens uppfö-

rande å Kungliga dramatiska teatern 1891.

Sid. 228.

I sammanhang med teatercensurens införande hos oss

berätta samtida Stockholmstidningar några anekdoter,

som då gingo Europa rundt, om den stränge romerske

censorn pater Somai. I palatset Ruspoli hade en rik

utlänning inrättat en teater och lämnade allmänlieten

fritt tillträde, hvarför censorn ansåg sig böra granska

repertoaren. Han fick då se, att man ämnade uppföra

"Le festin de pierre" (libretten till Don Juan). "Duger

inte", förklarade hans högvördighet. "Titeln måste
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ändras. Det är inte tillåtet att skämta med Saint Pierre,

den förste af apostlarna, Roms skyddshelgron!" — När
"Maria Stuart" skulle ges, fick patern den till genom-
läsning*. "Hvad för slag?" skrek han till den stackars

teaterdirektören, "Vill ni låta halshugga en drottning?"

Det får inte på några villkor ske! Kom igen om ett

par dagar, så ska' jag fundera ut ett annat slut, ty

stycket är inte dåligt för resten". Direktören kom igen.

"Nu är det färdigt. Ni låter helt enkelt deportera henne
till Frankrike. Det är ett revolutionärt land, och kan
vara lagom åt den uppviglerskan." "Ja men. Ers hög-
vördighet, hon begär ju inte bättre. Hvad blir det dä
med hela tragedien?" "Det kan inte hjälpas, så ska' det

bli!" — I en dram, som handlade om Torquato Tasso,

beklagade sig den olycklige skalden för Leonora öfver

det oblida öde hans sånger rönt, hvarvid han utropar:

"Jag skall offra mina arma foster åt lågorna!" "Stryk
ut det där!" röt monsignöre Suomi. "Det vilddjuret vill

bränna upp sina egna barn — och dessutom hvilken

skandal! Tasso var ju inte gift, och fast han och Leo-

nora älskade hvarandra, är det inte alls bevisadt, att

prinsessan af Ferrara hade några barn med honom.
Det är troligen bara ett oförskämdt förtal."
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